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มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ 
ด้านความหมายข้อมูล 
เรื่องข้อมูลบุคคล

Thailand Government Information Exchange Standard
Series: Semantic

Part 1: Person Data



2ท ำไมเรำถึงต้องกำรมำตรฐำนฯ ด้ำนควำมหมำย ส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
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3ท ำไมเรำถึงต้องกำรมำตรฐำนฯ ด้ำนควำมหมำย ส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
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4กำรแบ่งประเภทข้อมูล “ที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงหน่วยงำน”

<Core Data> <Common 
Reference Data>

CD

ED

CR

DR

<Extend Data>
<Domain Reference 

Data>

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐTGIX Semantic Standard

< Digital Government Interoperability >

In-house Standard In-house Standard



5ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำมำตรฐำนข้อมูลหลัก (Core Data)

ข้อมูลบุคคล (Person)
ข้อมูลหลักประชาชนของประเทศ 
หรือข้อมูลที่อ้างอิงบุคคล

ข้อมูลองค์กร (Organization)
ข้อมูลหลักองค์กร เช่น นิติบุคคล 
หน่วยงานราชการ องค์กรอิสระตา่ง ๆ

ข้อมูลสถานที่ (Location) 

ข้อมูลหลักสถานที่ เช่น ต าแหน่งและพิกัด
ของสถานที่ส าคัญ อนุสาวรีย์ ที่ดิน

ข้อมูลส่ิงของที่มีความส าคัญ 
(Item) 
ข้อมูลหลักของส่ิงของที่มีความส าคญั 
เช่น รถถัง อากาศยาน เรือด าน ้า ปืน 

ข้อมูลกิจกรรมท่ีมีความส าคัญ 
(Activity)
ข้อมูลหลักของกิจกรรมส าคัญ เช่น 
กิจกรรมทางศาสนา การเลือกตั้ง



6อะไรคือส่ิงที่ผู้สร้ำงมำตรฐำนข้อมูลต้องกำร?

Person

Patient

Gov officer

Elder

ท าอย่างไรจึงจะสร้างมาตรฐานข้อมูลที่สามารถน ากลับมาใช้ใหมไ่ด้?

New data maintain
common attributes

ท าอย่างไรจึงจะลดต้นทุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ?



7อะไรคือส่ิงที่ผู้ใช้มำตรฐำนข้อมูลต้องกำร 

ท าอย่างไรจึงจะมีเคร่ืองมือในการตรวจสอบ JSON XML Massage ที่สร้างข้ึน?

เราจะเลือกช่ือฟลิดจ์ากไหนในการสร้าง API Message แล้วไม่ต้องแก้โค้ดหลายรอบ?



8ค ำอธิบำยข้อมูลที่ใช้ในมำตรฐำนฯ

ค าอธิบายข้อมูลแต่ละตัวในมาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมูล ประกอบด้วย

(1) โดเมน (Domain) หมายถึง หมวดข้อมูลท่ีข้อมูลน้ันถูกจัดให้อยู่แบ่งเป็น

หมวด 1 จะใช้ชื่อโดเมนว่า “กลุ่มข้อมูลอ้างอิงท่ัวไป”

หมวด 2 จะใช้ชื่อโดเมนว่า “กลุ่มข้อมูลหลัก”

หมวด 3 จะใช้ชื่อโดเมนว่า “กลุ่มข้อมูลส่วนขยาย”

หมวด 4 จะใช้ชื่อโดเมนว่า “กลุ่มข้อมูลอ้างอิงเฉพาะธุรกิจ”

(2) สคีมา (Schema) หมายถึง ชื่อของข้อมูล เช่น ข้อมูลบุคคล (Person)

(3) นิยาม (Definition) หมายถึง ความหมายของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล 

(4) เจ้าของข้อมูล (Data Owner) หมายถึง หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของข้อมูล



9ค ำอธิบำยข้อมูลที่ใช้ในมำตรฐำนฯ (ต่อ)

ค าอธิบายข้อมูลแต่ละตัวในมาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมูล ประกอบด้วย

(5) ผู้ดูแลข้อมูล (Data Administrator) หน่วยงานท่ีดูแลข้อมูล (อาจไม่ใช่หน่วยงานเจ้าของข้อมูล)

(6) มาตรฐานภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง (National Standard) หมายถึง มาตรฐาน ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ในประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ข้อมูลดังกล่าว เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นต้น

(7) มาตรฐานสากล (International Standard) หมายถึง มาตรฐาน ระเบียบ หรือข้อก าหนดต่างๆ ในระดับสากลท่ีเกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลดังกล่าว เช่น มาตรฐาน ISO เป็นต้น

(8) ล าดับชั้นความลับของข้อมูล (Data Confidentiality) หมายถึง สภาพชั้นความลับของข้อมูลตามสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

น้ันเพ่ือให้ทราบได้ว่าผู้ใช้บริการข้อมูลได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้หรือไม่ 



10ค ำอธิบำยข้อมูลที่ใช้ในมำตรฐำนฯ (ต่อ)

ค าอธิบายข้อมูลแต่ละตัวในมาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมูล ประกอบด้วย

(9) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) หมายถึง ตารางท่ีอธิบายรายละเอียดของส่วนประกอบข้อมูล (Data Element) ในสคีมาข้อมูลน้ัน 

ประกอบด้วย

• Business Name หมายถึง ชื่อท่ัวไป

• Message Name หมายถึง ชื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

• Mult หรือ Mulitplicity หมายถึง จ านวนของอิลิเมนต์ท่ีปรากฏในรายการข้อมูลท่ีแลกเปลี่ยน (Message Transaction) ตัวเลข

ทางซ้ายแสดงจ านวนต ่าสุดท่ีมีได้และตัวเลขทางขวาแสดงจ านวนสูงสุดท่ีรายการข้อมูลมีได้ เช่น

• [1..1] = รายการข้อมูลดังกล่าวต้องมีอย่างน้อยหน่ึงรายการและมีได้ไม่เกินหน่ึงรายการในข้อความ 

• [1..n] = รายการข้อมูลดังกล่าวต้องมีอย่างน้อยหน่ึงรายการและมีได้ไม่จ ากัดในข้อความ

• [0..1] = รายการข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ หากมีอยู่ในข้อความก็มีไม่เกินหน่ึงรายการ

• [0..n] = รายการข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ หากมีอยู่ในข้อความก็มีได้ไม่จ ากัด

• Format หมายถึง รูปแบบของข้อมูลของ เช่น 

• ตัวอักษรที่มีรูปแบบเป็นตัวเลข (Numeric String)

• รหัสอ้างอิง (Code Set) ท่ีสามารถอ้างอิงได้กับโดเมนอื่น

• อื่นๆ ที่ก าหนดมาตราฐาน เช่น รูปแบบข้อมูลวันที่ (dateFormat) 



11ค ำอธิบำยข้อมูลที่ใช้ในมำตรฐำนฯ (ต่อ)

ค าอธิบายข้อมูลแต่ละตัวในมาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมูล ประกอบด้วย

(9) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) หมายถึง ตารางท่ีอธิบายรายละเอียดของส่วนประกอบข้อมูล (Data Element) ในสคีมาข้อมูลน้ัน 

ประกอบด้วย

• Business Name หมายถึง ชื่อท่ัวไป

• Message Name หมายถึง ชื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

• Mult หรือ Mulitplicity หมายถึง จ านวนของอิลิเมนต์ท่ีปรากฏในรายการข้อมูลท่ีแลกเปลี่ยน (Message Transaction) ตัวเลข

ทางซ้ายแสดงจ านวนต ่าสุดท่ีมีได้และตัวเลขทางขวาแสดงจ านวนสูงสุดท่ีรายการข้อมูลมีได้ เช่น

• [1..1] = รายการข้อมูลดังกล่าวต้องมีอย่างน้อยหน่ึงรายการและมีได้ไม่เกินหน่ึงรายการในข้อความ 

• [1..n] = รายการข้อมูลดังกล่าวต้องมีอย่างน้อยหน่ึงรายการและมีได้ไม่จ ากัดในข้อความ

• [0..1] = รายการข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ หากมีอยู่ในข้อความก็มีไม่เกินหน่ึงรายการ

• [0..n] = รายการข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ หากมีอยู่ในข้อความก็มีได้ไม่จ ากัด

• Format หมายถึง รูปแบบของข้อมูลของ เช่น 

• ตัวอักษรที่มีรูปแบบเป็นตัวเลข (Numeric String)

• รหัสอ้างอิง (Code Set) ท่ีสามารถอ้างอิงได้กับโดเมนอื่น

• อื่นๆ ที่ก าหนดมาตราฐาน เช่น รูปแบบข้อมูลวันที่ (dateFormat) 



12ค ำอธิบำยข้อมูลที่ใช้ในมำตรฐำนฯ (ต่อ)

ค าอธิบายข้อมูลแต่ละตัวในมาตรฐานฯ ด้านความหมายข้อมูล ประกอบด้วย

(9) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) หมายถึง ตารางท่ีอธิบายรายละเอียดของส่วนประกอบข้อมูล (Data Element) ในสคีมาข้อมูลน้ัน 

ประกอบด้วย (ต่อ)

• Reference Type หมายถึง การอ้างอิงประเภทของข้อมูล (Data Type) โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

• การอ้างอิงจากประเภทข้อมูล (Complex Type) เช่น cd:PersonName จะมีประเภทข้อมูลเป็น cd:PersonNameType

• การอ้างอิงจากกลุ่มข้อมูลหมวด 1 (Reference Data) ผ่าน Primary Key เช่น cr:Nationality (NationalityCode) 

• Description หมายถึง รายละเอียดเพ่ิมเติมของรายการข้อมูล

(10) สคีมาเอ็กเอ็มแอล (XML Schema) หมายถึง XML Schema Definition (XSD) เป็นไฟล์ท่ีอธิบายโครงสร้างของ Response Message ใน

รูปแบบ XML ของข้อมูล  

(11) ตัวอย่างเมสเสจตอบกลับในรูปแบบ XML (XML Responses Message) หมายถึง ตัวอย่างข้อมูลตอบกลับของค าร้องขอ (Request) ใน

รูปแบบของ XML 

(12) ตัวอย่างเมสเสจตอบกลับในรูปแบบ JSON (JSON Responses Message) หมายถึง ตัวอย่างข้อมูลตอบกลับของค าร้องขอ (Request) ใน

รูปแบบของ JSON



13ข้อมูลบุคคล <cd:Person>

ล าดบั องคป์ระกอบข้อมลู หมวดขอ้มลู ประเภท

1 ข้อมูลบุคคล หมวด 2 กลุ่มข้อมูลหลัก

2 ประเภทข้อมูลชื่อบุคคล หมวด 2 กลุ่มข้อมูลหลัก

3 ข้อมูลอ้างอิงค าน าหน้าชื่อบุคคล หมวด 1 กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป

4 ข้อมูลอ้างอิงเพศ หมวด 1 กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป

5 ข้อมูลอ้างอิงสัญชาติบุคคล หมวด 1 กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป

6 ข้อมูลอ้างอิงศาสนา หมวด 1 กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป

7 ข้อมูลอ้างอิงสถานะบุคคล หมวด 1 กลุ่มข้อมูลอ้างอิงทั่วไป

8 รูปแบบข้อมูลวันที่ - รูปแบบข้อมูล

9 รูปแบบข้อมูลเบอร์ติดต่อ - รูปแบบข้อมูล



14โครงสร้ำงของข้อมูลบุคคล <cd:Person>

cd:Person uses



15ข้อมูลบุคคล <cd:Person>

ค าอธิบายข้อมูล (ย่อ)

โดเมน กลุ่มข้อมูลหลัก (Core Data)

สคีมา ข้อมูลบุคคล (Person)

นิยาม เป็นข้อมูลท่ีอธิบายถึงตัวบุคคล

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง  

หน่วยงานดูแลข้อมูล กรมการปกครอง  



16ข้อมูลบุคคล <cd:Person>

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description

Person’s Identifier cd:PersonID [1..1] ตัวอักษรที่มีรูปแบบเป็นตวัเลข 13

หลัก

- หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13

หลักที่กรมการปกครองออกให้แก่

บุคคล

Person’s Name 

(Thai)

cd:PersonNameTH [1..1] - cd:PersonNameType ชื่อของบุคคล 

(ภาษาไทย)

Person’s Name 

(English)

cd:PersonNameEN [1..1] - cd:PersonNameType ชื่อของบุคคล 

(ภาษาอังกฤษ)

Person’s Gender cd:PersonGender [0..1] Code Set cr:GenderType เพศของบุคคล

Person’s Nationality cd:PersonNationalit

y

[1..1] Code Set cr:NationalityType สัญชาติของบุคคล

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

YYYYMMDD



17ข้อมูลบุคคล <cd:Person>

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description

Person’s Religious cd:PersonReligious [0..1] Code Set cr:ReligiousType ศาสนาที่บุคคลนับถือ

Status of Person’s cd:PersonStatus [0..1] Code Set cr:StatusOfPersonType สถานภาพของบุคคล

Person’s Father cd:PersonFather [0..1] Code Set cd:PersonType.PersonID หมายเลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

13 หลักของบิดาของบุคคล

Person’s Mother cd:PersonMother [0..1] Code Set cd:PersonType.PersonID หมายเลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

13 หลักของมารดาของบุคคล

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



18ข้อมูลบุคคล <cd:Person>



19ข้อมูลบุคคล <cd:Person>



20ประเภทข้อมูลช่ือบุคคล <cd:PersonNameType>

ค าอธิบายข้อมูล (ย่อ)

โดเมน กลุ่มข้อมูลหลัก (Core Data)

สคีมา ประเภทข้อมูลชื่อบุคคล (cd:PersonNameType) 

นิยาม เป็นประเภทข้อมูลท่ีใช้เก็บชื่อบุคคลและเป็น
องค์ประกอบของประเภทข้อมูลบุคคล 
(cd:PersonType) 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง  

หน่วยงานดูแลข้อมูล กรมการปกครอง  



21ประเภทข้อมูลช่ือบุคคล <cd:PersonNameType> 

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description

Person Title 

(Thai)

cd:PersonNameTitl

eTextTH

[1..1] Code Set PersonTitleType ค าน าหน้านามของบุคคล

(ภาษาไทย)

First Name 

(Thai)

cd:PersonFirstNam

eTH

[1..1] ตัวอักษร - ชื่อตัวของบุคคล 

(ภาษาไทย)

Middle Name 

(Thai)

cd:PersonMiddleNa

meTH

[0..1] ตัวอักษร - ชื่อรองของบุคคล 

(ภาษาไทย)

Last Name 

(Thai)

cd:PersonFirstNam

eTH

[1..1] ตัวอักษร - ชื่อสกุลของบุคคล 

(ภาษาไทย)

Suffix

(Thai)

cd:PersonNameSuff

ixTH

[0..1] ตัวอักษร - ตัวย่อลงท้ายนามของบุคคล

(ภาษาไทย)



22ประเภทข้อมูลช่ือบุคคล <cd:PersonNameType> 

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description

Person Title 

(English)

cd:PersonNameTitl

eTextEN

[1..1] Code Set PersonTitleType ค าน าหน้านามของบุคคล

(ภาษาอังกฤษ)

First Name 

(English)

cd:PersonFirstNam

eEN

[1..1] ตัวอักษร - ชื่อตัวของบุคคล 

(ภาษาอังกฤษ)

Middle Name 

(English)

cd:PersonMiddleNa

meEN

[0..1] ตัวอักษร - ชื่อรองของบุคคล 

(ภาษาอังกฤษ)

Last Name 

(English)

cd:PersonFirstNam

eEN

[1..1] ตัวอักษร - ชื่อสกุลของบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

Suffix 

(English)

cd:PersonNameSuff

ixEN

[0..1] ตัวอักษร - ตัวย่อลงท้ายนามของบุคคล

(ภาษาอังกฤษ)



23ข้อมูลค ำน ำหน้ำช่ือบุคคล <cr:PersonNameTitle>

ค าอธิบายข้อมูล (ย่อ)

โดเมน กลุ่มข้อมูลอ้างอิงท่ัวไป (Common Reference 
Data)

สคีมา ข้อมูลค าน าหน้าชื่อบุคคล (cr:PersonNameTitle) 

นิยาม เป็นข้อมูลค าน าหน้าชื่อบุคคลและใช้เป็นองค์ประกอบ
ของข้อมูลชื่อบุคคล (cd:PersonName) 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ยังไม่ได้ก าหนด

หน่วยงานดูแลข้อมูล กรมการปกครอง  



24ข้อมูลค ำน ำหน้ำช่ือบุคคล <cr:PersonNameTitle> 

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description

Title Code cr:PersonTitleCode [1..1] ตัวอักษร - รหัสค าน าหน้านาม

ก าหนดโดยกรมการปกครอง

Title Short Name 

(Thai)

cr:PersonNameTitle

ShortTH

[0..1] ตัวอักษร cr:PersonNameTitleShortTH ค าน าหน้านาม (ตัวย่อ) 

ของบุคคล (ภาษาไทย)

Title Short Name 

(English)

cr:PersonNameTitle

ShortEN

[0..1] ตัวอักษร cr:PersonNameTitleShortEN ค าน าหน้านาม (ตัวย่อ)

ของบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

Title Text Name 

(Thai)

cr:PersonNameTitle

TextTH

[0..1] ตัวอักษร cr:PersonNameTitleTextTH ค าน าหน้านามแบบเต็มของบุคคล 

(ภาษาไทย)

Title Text Name 

(English)

cr:PersonNameTitle

TextEN

[0..1] ตัวอักษร cr:PersonNameTitleTextEN ค าน าหน้านามแบบเต็มของบุคคล  

(ภาษาอังกฤษ)

Title Sex cr:PersonNameTitle

Sex

[0..1] Code Set cr:Gender . cr:GenderCode เพศของบุคคล ใช้ในการ

ตรวจสอบค าน าหน้านาม



25ข้อมูลเพศของบุคคล <cr:Gender>

ค าอธิบายข้อมูล (ย่อ)

โดเมน กลุ่มข้อมูลอ้างอิงท่ัวไป (Common Reference 
Data)

สคีมา ข้อมูลอ้างอิงเพศของบุคคล (cr:Gender) 

นิยาม เป็นข้อมูลเพศสภาพของบุคคล (Sex) และใช้เป็น
องค์ประกอบของข้อมูลบุคคล (cd:Person) 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง  

หน่วยงานดูแลข้อมูล กรมการปกครอง  



26ข้อมูลเพศของบุคคล <cr:Gender>

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description

Gender Code cr:GenderCode [1..1] ตัวอักษรที่มีรูปแบบเป็นตวัเลข 

(0-9)

- รหัสเพศของบุคคล

Gender Description 

(Thai)

cr:GenderDescTH [0..1] ตัวอักษร - เพศของบุคคล 

(ภาษาไทย)

Gender Description

(English)

cr:GenderDescEN [0..1] ตัวอักษร - เพศของบุคคล 

(ภาษาอังกฤษ)



27ข้อมูลสัญชำติของบุคคล <cr:Gender>

ค าอธิบายข้อมูล (ย่อ)

โดเมน กลุ่มข้อมูลอ้างอิงท่ัวไป (Common Reference 
Data)

สคีมา ข้อมูลอ้างอิงสัญชาติของบุคคล (cr:Nationality) 

นิยาม เป็นข้อมูลสัญชาติบุคคล (Nationality) และเป็น
องค์ประกอบของข้อมูลบุคคล (cd:Person) 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง  

หน่วยงานดูแลข้อมูล กรมการปกครอง  



28ข้อมูลสัญชำติของบุคคล <cr:Gender>

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description

Nationality Code cr:NationalityCode [1..1] ตัวอักษร - รหัสสัญชาติของบุคคล

Nationality 

Description 

(Thai)

cr:NationalityTextT

H

[0..1] ตัวอักษร - สัญชาติของบุคคล (ภาษาไทย)

Nationality 

Description 

(English)

cr:NationalityTextE

N

[0..1] ตัวอักษร - สัญชาติของบุคคล 

(ภาษาอังกฤษ)



29ข้อมูลศำสนำ <cr:Religious>

ค าอธิบายข้อมูล (ย่อ)

โดเมน กลุ่มข้อมูลอ้างอิงท่ัวไป (Common Reference 
Data)

สคีมา ข้อมูลอ้างอิงสัญชาติของบุคคล (cr:Nationality) 

นิยาม เป็นข้อมูลสัญชาติบุคคล (Nationality) และเป็น
องค์ประกอบของข้อมูลบุคคล (cd:Person) 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง  

หน่วยงานดูแลข้อมูล กรมการปกครอง  



30ข้อมูลศำสนำ <cr:Religious>

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description

Religious Code cr:ReligiousCode [1..1] ตัวอักษร - รหัสศาสนา

Religious 

Description (Thai)

cr:ReligiousTextTH [0..1] ตัวอักษร - ชื่อศาสนา

(ภาษาไทย)

Religious 

Description 

(English)

cr:ReligiousTextEN [0..1] ตัวอักษร - ชื่อศาสนา 

(ภาษาอังกฤษ)



31ข้อมูลสถำนะของบุคคล <cr:StatusOfPerson>

ค าอธิบายข้อมูล (ย่อ)

โดเมน กลุ่มข้อมูลอ้างอิงท่ัวไป (Common Reference Data)

สคีมา ข้อมูลอ้างอิงสถานะของบุคคล(cr:StatusOfPerson) 

นิยาม เป็นข้อมูลสถานะการมีชีวิตอยู่ของบุคคล (Status of Living) 
และเป็นองค์ประกอบของข้อมูลบุคคล (cd:Person) 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล กรมการปกครอง  

หน่วยงานดูแลข้อมูล กรมการปกครอง  



32ข้อมูลสถำนะของบุคคล <cr:StatusOfPerson>

Business Name Message Name Mult. Format Reference Type Description

Person

Status Code

cr:StatusOfPersonC

ode

[1..1] ตัวอักษร - รหัสสถานภาพของบุคคล

Person Status Text 

(Thai)

cr:StatusOfPersonT

extTH

[0..1] ตัวอักษร - สถานภาพของบุคคล 

(ภาษาไทย)

Person Status Text 

(English)

cr:StatusOfPersonT

extEN

[0..1] ตัวอักษร - สถานภาพของบุคคล 

(ภาษาอังกฤษ)



33รูปแบบข้อมูลวันที่ (Date Format)

Business Name Format Name Format Definition Example Description

Basic date basicDate YYYYMMDD [YYYY] ระบุเป็นปีคริสตศั์กราช (คศ.) 

ตั้งแต่ 0000 – 9999

[MM] รหัสเดือน 2 หลัก ตั้งแต่ 01 – 12

[DD] รหัสวันที่ 2 หลัก ตั้งแต่ 01 – 31

20210131 แทนวันที่ 

31 มกราคม ค.ศ. 2021

วันเดือนปีตามปฏิทิน 

(แบบพ้ืนฐาน) โดยใช้ปี 

ค.ศ. (อ้างอิง ISO 8601)

Extend date extendDate YYYY-MM-DD [YYYY] ระบุเป็นปีคริสตศั์กราช (คศ.) 

ตั้งแต่ 0000 – 9999

[MM] รหัสเดือน 2 หลัก ตั้งแต่ 01 – 12

[DD] รหัสวันที่ 2 หลัก ตั้งแต่ 01 – 31

โดยให้ใช้ยัติภังค์ ( - ) ระหว่างปี เดือน และ

วันที่ 

2021-01-31 แทนวันที่ 

31 มกราคม ค.ศ. 2021

วันเดือนปีตามปฏิทิน 

(แบบขยาย) โดยใช้ปี ค.ศ.

(อ้างอิง ISO 8601)

Thai Basic 

date

basicDateTH YYYYMMDD [YYYY] ระบุเป็นปีพุทธศักราช (พศ.)

ตั้งแต่ 0000 – 9999

[MM] รหัสเดือน 2 หลัก ตั้งแต่ 01 – 12

[DD] รหัสวันที่ 2 หลัก ตั้งแต่ 01 – 31

25640131 แทนวันที่ 

31 มกราคม พ.ศ. 2564

วันเดือนปีตามปฏิทิน 

(แบบพ้ืนฐาน) โดยใช้ปี 

พ.ศ.

(อ้างอิง มอก.1111:2535)



34รูปแบบข้อมูลหมำยเลขติดต่อ (Contact Format)

Business Name Format Name Format Definition Example Description

National 

Telephone 

Number

telNumberTH 0 XXXX XXXX [0] แทน Trunk prefix เบอร์โทรศัพทท์ั่วไป

[X] แทนหมายเลขโทรศัพท์ (Global 

Subscriber Number) โดยเป็นตัวอักษรที่มี

ลักษณะเป็นตัวเลข

0 2612 6000 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 

ในรูปแบบการส่ือสาร

ภายในประเทศ

National 

Mobile 

Number

mbNumberTH 0Y XXXX 

XXXX

[0Y] แทน Trunk prefix ของเบอร์

โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น 08, 09

[X] แทนหมายเลขโทรศัพท์ (Global 

Subscriber Number) โดยเป็นตัวอักษรที่มี

ลักษณะเป็นตัวเลข

08 2612 6000 เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใน

รูปแบบการส่ือสาร

ภายในประเทศ

International 

Telephone 

Number

telNumberIN +ZZ XXXX 

XXXX

[+ZZ] แทนรหัสประเทศปลายทาง

[X] แทนหมายเลขโทรศัพท์ (Global 

Subscriber Number) โดยเป็นตัวอักษรที่มี

ลักษณะเป็นตัวเลข

+66 2612 6000

โดย +66 แทนประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ใน

รูปแบบการส่ือสารระหว่าง

ประเทศ


