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ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าด้วยการจาแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดแนวทางในการจาแนก
ประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ แบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ก ารภาครั ฐ รวมถึ ง อธิ บ ายแนวทางการระบุ ห มายเลขไอดี ข องบริ ก ารภาครั ฐ ด้ ว ยหมายเลขโอไอดี ( Object
Identifier : OID) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในระดับสากล และขั้นตอนการจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี โดยมีสานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ดาเนินการเป็นหน่วยงานรับจดทะเบียน ทั้งนี้
ข้ อ เสนอแนะฉบั บ นี้ ไ ด้ พั ฒ นาตามแนวมาตรฐานของ Recommendation ITU-T X.660 (07/2011) และ
International Standard ISO/IEC 9834-1:2012 Information technology - Procedures for the operation
of object identifier registration authorities: General procedures and top arcs of the international
object identifier tree โดยมีการนาเสนอและรับฟังความคิ ดเห็นเป็นการทั่วไป ตลอดจนพิจารณาข้อมูล ข้อสังเกต
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สามารถนาไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คานา
ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิ กส์
ว่ า ด้ ว ยการจ าแนกประเภทและระบุ ห มายเลขไอดี ข องบริ ก ารภาครั ฐ จั ด ท าขึ้ น โดยส านั ก มาตรฐาน ส านั ก งาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อกาหนดแนวทางในการจาแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดี
ของบริการภาครัฐ แบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการภาครัฐ รวมถึงอธิบาย
แนวทางการระบุ ห มายเลขไอดี ข องบริ ก ารภาครั ฐ ด้ ว ยหมายเลขโอไอดี (Object Identifier: OID) ที่ มี ค วาม
เป็ น เอกลั ก ษณ์ ใ นระดั บ สากล และขั้ น ตอนการจดทะเบี ย นหมายเลขโอไอดี โดยมี ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ดาเนินการเป็นหน่วยงานรับจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีในกิ่ง
{joint-iso-itu-t(2) country(16) th(764) etda(1)} หรือ 2.16.764.1 ทั้งนี้ การระบุวัตถุทางสารสนเทศต่างๆ รวมถึง
บริการภาครัฐและแบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหมายเลขโอไอดีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในระดับสากลอันถือ
เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานที่สาคัญ ซึ่งจะส่งผลให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประมวลผลข้อมูลของเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสามารถอ้างอิงวัตถุต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน
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สารบัญ
1. ขอบข่าย
2. บทนิยาม
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5.5 ขั้นตอนการบริหารจัดการหมายเลขโอไอดี
ภาคผนวก ก. ตัวอย่างหนังสือการขอจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี
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รูปที่ 4 แผนภูมิขั้นตอนการบริหารจัดการหมายเลขโอไอดี
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ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ว่าด้วยการจาแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดี
ของบริการภาครัฐ
1. ขอบข่าย
เอกสารฉบับนี้กาหนดแนวทางในการจาแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ แบบฟอร์ม/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการภาครัฐ รวมถึงอธิบายแนวทางการระบุหมายเลขไอดี
ของบริการภาครัฐด้วยหมายเลขโอไอดี (Object Identifier: OID) ทีม่ ีความเป็นเอกลักษณ์ในระดับสากล และขั้นตอน
การจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี โดยมีสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.
ดาเนินการเป็นหน่วยงานรับจดทะเบียน

2. บทนิยาม
ในส่วนนี้แสดงถึงคานิยามของศัพท์ทางเทคนิคที่มีการกล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้
วัตถุ
(Object)
ตัวระบุ
(Identifier)
หมายเลขโอไอดี
(Object Identifier: OID)
หน่วยงานรับจดทะเบียน
(Registration Authority)
เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียน
(Registrar)

สิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลก ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงโลกที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม
และการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยสิ่งนั้นสามารถถูกระบุด้วยชื่อและนาไป
จดทะเบียนได้ [1]
ลาดับของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ใช้ในการระบุวัตถุ หรือ
แสดงความสัมพันธ์ ไปยังวัตถุที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงวัตถุนั้นได้
รายการล าดั บ ของตั ว เลขจานวนเต็ม ส าหรั บ ระบุ โ หนดต่ าง ๆ ในโครงสร้าง
หมายเลขโอไอดี แ บบต้ น ไม้ (International Object Identifier Tree) ตั้ ง แต่
โหนดต้นกาเนิด (Root) จนถึงโหนดที่ระบุวัตถุที่เจาะจงนั้น ๆ [1]
หน่วยงานซึ่งให้บริการรับจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี [1]
บุคคลผู้ทาหน้าที่ดูแลทะเบียนหมายเลขโอไอดีของหน่วยงานรับจดทะเบียนนั้น ๆ

3. แนวทางการจาแนกประเภทของบริการภาครัฐ
3.1

การจาแนกประเภทของบริการภาครัฐ
ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐมีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนแบบฟอร์มหรือ
เอกสารในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
(Government-to-Customer services) และการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐ ด้ว ยกันเอง
-1-
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(Government-to-Government services) ตั ว อย่ า งเช่ น การส่ ง แบบฟอร์ ม ค าร้อ งจากผู้ ใช้ บริ ก ารให้ กับ
หน่ ว ยงาน การออกใบรั บ รองหรื อใบส าคัญจากหน่ว ยงานให้ กับผู้ ใช้บริการ การส่ งเอกสารเพื่อประกอบ
การพิจารณาจากหน่วยงานหนึ่งมายังอีกหน่วยงานหนึ่ง เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน
มีบริการและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นจานวนมาก การจาแนกประเภทของบริการภาครัฐจะช่วยให้ผู้ใช้บริการ
และโปรแกรมประยุกต์สามารถค้นหาบริการและเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการได้ง่าย นอกจากนี้ยัง
ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการบริการและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
โดยทั่วไป บริการภาครัฐและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องมีคุณลักษณะ (Attributes) พื้นฐาน
ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อหน่วยงาน (Organization) ที่ให้บริการภาครัฐ เช่น สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) เป็นต้น
(2) ชื่อบริการภาครัฐ (Service) ที่หน่วยงานเป็นผู้ให้บริการ เช่น การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก การออก
หนังสืออนุญาต เป็นต้น
(3) ชื่อแบบฟอร์ม/เอกสาร (Form/Document) ที่ใช้กับบริการภาครัฐแต่ละบริการ เช่น คาร้องขอรับ
หนังสืออนุญาตให้ส่งออก หนังสืออนุญาตให้ส่งออก เป็นต้น
(4) เวอร์ชัน (Version) ของแบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบฟอร์มเวอร์ชัน 1 แบบฟอร์ม
เวอร์ชัน 2 เป็นต้น
(5) ข้อมูล ของแบบฟอร์ ม/เอกสาร (Form/Document Information) ที่ใช้ อธิบายรูปแบบหรือข้อมูล
ประกอบของแบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบบฟอร์ม/เอกสารรูปแบบ PDF, แบบฟอร์ม/
เอกสารรูปแบบ XML Schema (XSD), เอกสารแนวทางการใช้งาน (Message Usage Guide) เป็น
ต้น
3.2

การระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ
ในการจาแนกประเภทและระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐตามคุณลักษณะข้างต้นจาเป็นจะต้อง
มีการใช้ ตัว ระบุ (Identifier) เพื่อให้ การจาแนกประเภทของบริ ก ารภาครัฐ และเอกสารอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
เกี่ย วข้องมีความเป็ น เอกลั กษณ์ ในระดับ สากลและสามารถเข้ า ถึง ได้ โดยความต้องการเบื้ องต้น ส าหรั บ
หมายเลขไอดีที่ใช้ในการระบุเอกลักษณ์ของบริการภาครัฐมีดังต่อไปนี้
(1) ตัวระบุต้องสามารถนาไปประมวลผลโดยโปรแกรมประยุกต์ (application) ที่แตกต่างกันได้
(2) ตัวระบุต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ในระดับสากล เพื่อให้บริการและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกระบุนั้น
สามารถใช้งานได้ทั่วโลก
(3) ตัวระบุต้องใช้งานได้ไม่จากัดจานวน เพื่อให้รองรับบริการและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจานวนมาก
(4) ตัวระบุต้องคงอยู่ได้นานหรือถาวร โดยไม่มีการนาตัวระบุเดิมมาใช้งานซ้าอีก
(5) ตัวระบุต้องมีรูปแบบหรือโครงสร้างที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
(6) ตัวระบุต้องสืบค้นได้ง่าย เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกระบุได้
(7) ตัวระบุต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ทาหน้าทีบ่ ริหารจัดการอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน
-2-
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4. แนวทางการระบุหมายเลขไอดีของบริการภาครัฐด้วยหมายเลขโอไอดี
จากความต้องการเบื้องต้นสาหรับหมายเลขไอดีที่ใช้ในการระบุเอกลักษณ์ของบริการภาครัฐ นั้น หมายเลข
โอไอดี (Object Identifier : OID) เป็นตัวระบุรูปแบบหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับการจาแนกประเภทและระบุ
หมายเลขไอดีของบริการภาครัฐ โดยหมายเลขโอไอดีมคี ุณสมบัติที่สาคัญดังต่อไปนี้
(1) ตั ว ระบุ ห ลั ก เป็ น ตั ว เลขจ านวนเต็ ม และสามารถใช้ ตั ว อั ก ษรภาษาต่ า งๆ เป็ น ตั ว ระบุ เ พิ่ ม เติ ม
ซึง่ สามารถนาไปประมวลผลโดยโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ได้
(2) ระบุ วัตถุด้ว ยชื่อที่เป็ น เอกลั กษณ์ในระดับสากล (globally unambiguous name) เข้าใจตรงกัน
และใช้งานได้ทั่วโลก
(3) ไม่จากัดจานวนการใช้งาน เนื่องจากการบริหารจัดการหมายเลขโอไอดีอาศัยกระบวนการมอบอานาจ
ให้กับหน่วยงานรับจดทะเบียนเป็นลาดับชั้น ทาให้การจัดสรรหมายเลขโอไอดี สามารถทาต่อไปได้
เรื่อยๆ เป็นลาดับ
(4) ระบุวัตถุด้วยชื่อเรียกถาวร (persistent name) ของวัตถุนั้นโดยจะไม่มีการนาชื่อหรือหมายเลขโอไอ
ดีมาใช้ซ้าอีก
(5) มีมาตรฐานสากลต่างๆ รองรั บ เช่น Rec. ITU-T X.660 | ISO/IEC 9834-1, Rec. ITU-T X.662 |
ISO/IEC 9834-3, Rec. ITU-T X.667 | ISO/IEC 9834-8, ISO/TS 13582
(6) มี ฐ านข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมหมายเลขโอไอดี เ พื่ อ การค้ น หา เรี ย กว่ า คลั ง หมายเลขโอไอดี (OID
Repository) หรือ ทะเบียนหมายเลขโอไอดี (OID Registry)
(7) จ าเป็ น ต้องมีห น่ ว ยงานรั บ จดทะเบียนมาทาหน้าที่ รับผิ ดชอบในการจั ดสรรหมายเลขโอไอดี ต าม
ข้อกาหนดในมาตรฐาน
4.1

นิยามของหมายเลขโอไอดี
องค์กรระหว่า งประเทศที่ ทาหน้ าที่ ก าหนดมาตรฐานที่ ส าคั ญ ของโลก 3 องค์กร ประกอบด้ ว ย
สหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศ ภาคการก าหนดมาตรฐานโทรคมนาคม ( International
Telecommunication Union, Telecommunication Standardi-zation Sector : ITU-T) องค์กรระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ม า ต ร ฐ า น ( International Organization for Standardization : ISO) แ ล ะ
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (International Electrotechnical
Commission : IEC) ได้ ร่ ว มกั น พั ฒ นาหมายเลขโอไอดี ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการระบุ วั ต ถุ ทุ ก อย่ า งด้ ว ยชื่อ ที่ เป็น
เอกลักษณ์ในระดับสากล (globally unambiguous name) และเป็นชื่อเรียกถาวร (persistent name) ของ
วัตถุนั้นโดยจะไม่มีการนาชื่อหรือหมายเลขโอไอดีมาใช้ซ้าอีก
เอกสาร Recommendation ITU-T X.660 (07/2011) และ ISO/IEC 9834-1: 2012 [1] ได้ ใ ห้
คานิยามของวัตถุ (Object) และหมายเลขโอไอดี (Object Identifier : OID) ไว้ในข้อ 3.5.10 และ 3.5.11
ตามลาดับ ดังนี้
Object

“ Anything in some world, generally the world of telecommunications and
information processing or some part thereof, which is identifiable ( can be
named), and may be registered.”
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วัตถุ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลก ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงโลกที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมและการ
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยสิ่งนั้นสามารถถูกระบุด้วยชื่อและนาไปจดทะเบียนได้

Object Identifier “An ordered list of primary integer values from the root of the international
object identifier tree to a node, which unambiguously identifies that node.”
หมายเลขโอไอดี

4.2

รายการลาดับของตัวเลขจานวนเต็ม สาหรับระบุโหนดต่าง ๆ ในโครงสร้างหมายเลขโอไอ
ดี แ บบต้ น ไม้ (international object identifier tree) ตั้ ง แต่ โ หนดต้ น ก าเนิ ด (Root)
จนถึงโหนดที่ระบุวัตถุที่เจาะจงนั้น ๆ

โครงสร้างหมายเลขโอไอดี
หมายเลขโอไอดีอาศัยโครงสร้างหมายเลขโอไอดีแบบต้นไม้ (OID tree structure) ซึ่งประกอบด้วย
โหนด (node) หลายโหนด โดยแต่ละโหนดใช้ในการระบุเอกลักษณ์ของวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น และมีกิ่ง (arc)
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโหนดลดหลั่นกันเป็นลาดับชั้น เพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุต่าง ๆ

รูปที่ 1 โครงสร้างหมายเลขโอไอดี (OID tree structure)
4.3

การกาหนดหมายเลขโอไอดีสาหรับระบุบริการภาครัฐ
สพธอ. ในฐานะเป็นหน่วยงานรับจดทะเบียน (Registration Authority) ในกิ่ง {joint-iso-itu-t(2)
country(16) th(764) etda(1)} หรื อ 2.16.764.1 มี ก ารก าหนดโครงสร้ า งหมายเลขโอไอดี ภ ายใต้ กิ่ ง
Community-Standard-Objects (2.16.764.1.3) ในช่วงตัวเลข 1000 - 9999 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ใช้
เป็นแนวทางในการกาหนดหมายเลขโอไอดีสาหรับระบุบริการภาครัฐและแบบฟอร์ม /เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามที่แสดงดังรูปที่ 2

-4-

ขมธอ. 9-2560

รูปที่ 2 โครงสร้างหมายเลขโอไอดีสาหรับแบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีคาอธิบายของการนาหมายเลขโอไอดีไปใช้งานในแต่ละลาดับชั้น ภายใต้กิ่ง Community-StandardObjects (2.16.764.1.3) ดังนี้
(1) กิ่ ง ระดั บ ชื่ อ หน่ ว ยงาน (Organization) เป็ น หมายเลขโอไอดี เ พื่ อ ใช้ ร ะบุ วั ต ถุ ต ามข้ อ ก าหนด
ในมาตรฐานของหน่ ว ยงาน ซึ่ ง ต้ อ งการใช้ ง านหมายเลขโอไอดี ส าหรั บ ระบุ บ ริ ก ารภาครั ฐ
และแบบฟอร์ ม /เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า ง ๆ โดย สพธอ. จะมอบอ านาจให้ ห น่ ว ยงานนั้ น ๆ
เป็นหน่วยงานรับจดทะเบียนเพื่อทาหน้าที่ในการบริหารจัดการหมายเลขโอไอดีของหน่วยงานเอง
หมายเหตุ: กรณีมีหน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่ให้บริการภาครัฐหรือมีแบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เหมื อ นกั น และมี ก ารใช้ ง านหมายเลขโอไอดี ภ ายใต้ กิ่ ง ของหน่ ว ยงานตนเองอยู่ แ ล้ ว หน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถก าหนดกิ่ งระดั บ ชื่ อ หน่ ว ยงานในลั ก ษณะกิ่ งร่ ว ม (เช่ น กิ่ ง Joint-Org1-Org2Standard-Objects เป็นต้น) สาหรับใช้ระบุบริการและแบบฟอร์ม/เอกสารที่มีการใช้งานร่วมกัน ได้
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทาความตกลงว่าด้วยการบริหารจัดการหมายเลขโอไอดีสาหรับ
กิ่งร่วม ว่าจะให้หน่วยงานใดทาหน้าที่บริหารจัดการกิ่งร่วมดังกล่าว

(2) กิ่งระดับชื่อบริการ (Service) เป็นหมายเลขโอไอดีเพื่อใช้ระบุบริการภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน
(3) กิ่งระดับชื่อแบบฟอร์ม/เอกสาร (Form/Document) เป็นหมายเลขโอไอดี เพื่อใช้ระบุแบบฟอร์ม/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สาหรับแต่ละบริการภาครัฐ
(4) กิ่งระดับเวอร์ชัน (Version) เป็นหมายเลขโอไอดีเพื่อใช้ระบุเวอร์ชันของแบบฟอร์ม/เอกสาร
(5) กิ่งระดับข้อมูลของแบบฟอร์ม/เอกสาร (Form/Document Information) เป็นหมายเลขโอไอดีเพื่อ
ใช้ระบุรูปแบบหรือข้อมูลประกอบของแบบฟอร์ม/เอกสาร เช่น แบบฟอร์ม /เอกสารรูปแบบ PDF
แบบฟอร์ม/เอกสารรูปแบบ XML Schema (XSD) เอกสารแนวทางการใช้งาน (Message Usage
Guide) เป็นต้น
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5. ขั้นตอนการจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีสาหรับระบุบริการภาครัฐ
หน่ ว ยงานที่ ป ระสงค์ จ ะใช้ ง านหมายเลขโอไอดี ส าหรั บ ระบุ บ ริ ก ารภาครั ฐ และแบบฟอร์ ม /เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดาเนินการจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีเพื่อใช้ระบุวัตถุของหน่วยงานตามขั้ นตอนที่กาหนดไว้ใน
บทนี้ จากนั้น สพธอ. จะมอบอานาจการบริหารจัดการหมายเลขโอไอดีภายใต้กิ่ง Community-Standard-Objects
(2.16.764.1.3) ให้หน่วยงานนั้น ๆ สามารถจัดสรรหมายเลขโอไอดีในกิ่งของหน่วยงานตนเองได้
5.1

คุณสมบัติของหน่วยงานผู้ยื่นคาร้อง
ผู้ ยื่ น คาร้ องต้องเป็ น หน่ วยงาน หรือเครื อข่ายหน่วยงาน หรือองค์กรวิช าชีพ ที่เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนวัต ถุเป็นหมายเลขโอไอดีภายใต้กิ่ง Community-StandardObjects (2.16.764.1.3)

5.2

ช่องทางการจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี
เว็บไซต์ระบบทะเบียนหมายเลขโอไอดี (Object Identifier (OID) Registry) ของ สพธอ. ซึ่งเข้าถึง
ได้จาก URL: https://oid.estandard.center

5.3

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
หน่วยงานผู้ยื่นคาร้อง
(1) ผู้ดาเนินการของหน่วยงาน คือ บุคคลที่หน่วยงานผู้ยื่นคาร้องมอบหมายให้ทาหน้าที่ในการส่งแบบ
คาขอจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์จดทะเบียนหมายเลขโอไอดี รวมถึงการส่งข้อมูล
เพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนร้องขอ และมีหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลหมายเลขโอไอดี
ภายใต้กิ่งของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์จดทะเบียนหมายเลขโอไอดี เพื่อนาเสนอต่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติ
ของหน่วยงาน
(2) ผู้ มีสิ ทธิ์อนุ มัติของหน่ ว ยงาน คือ บุคคลที่ห น่ว ยงานผู้ ยื่นคาร้องมอบหมายให้ ท าหน้าที่ พิจ ารณา
ความเหมาะสมของการบริหารจัดการข้อมูลหมายเลขโอไอดีภายใต้กิ่งของหน่วยงาน เพื่ออนุมัติให้
เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนดาเนินการบันทึกข้อมูลหมายเลขโอไอดีในระบบทะเบียนหมายเลขโอไอดี
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(3) เจ้าหน้าที่รับจดทะเบี ยน มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ในแบบค าขอ
จดทะเบียน การตรวจสอบความซ้าซ้อนของค่าที่ผู้ดาเนินการของหน่วยงานเสนอมากับค่าที่มีอยู่ใน
ระบบทะเบียนหมายเลขโอไอดี และทาหน้าที่ประสานงานกับผู้ดาเนินการของหน่วยงานเพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติมและแจ้ งผลการจดทะเบียน รวมถึงการดาเนินการจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีในระบบ
ทะเบียนหมายเลขโอไอดี
(4) ผู้ อ นุ มั ติ รั บ จดทะเบี ย นล าดั บ ที่ 1 ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาความเหมาะสมของการ
จดทะเบียนหมายเลขโอไอดี เพื่อนาเสนอต่อผู้อนุมัติรับจดทะเบียนลาดับที่ 2
(5) ผู้ อ นุ มั ติ รั บ จดทะเบี ย นล าดั บ ที่ 2 ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาความเหมาะสมของการ
จดทะเบียนหมายเลขโอไอดี เพื่ออนุมัติให้ดาเนินการจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีในระบบทะเบียน
หมายเลขโอไอดี
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5.4

ขั้นตอนการพิจารณาจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี
ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาจดทะเบี ยนหมายเลขโอไอดี ให้ เ ป็ น ไปตามแผนภูมิ ขั้ น ตอนการพิ จ ารณา
จดทะเบียนหมายเลขโอไอดี ตามที่แสดงดังรูปที่ 3
(1) หน่วยงานผู้ยื่นคาร้องจัดทาหนังสือการขอจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี ที่ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
ของหน่วยงาน ดังตัวอย่างในภาคผนวก ก.
หมายเหตุ: กรณีมีหน่วยงานมากกว่าหนึ่ งหน่วยงานที่ให้บริการภาครัฐหรือ มีแบบฟอร์ม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เหมือนกัน และมีการใช้งานหมายเลขโอไอดี ภายใต้กิ่งของหน่วยงานตนเองอยู่แล้ว หากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องประสงค์จะใช้งานหมายเลขโอไอดี ในลักษณะกิ่งร่วม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาความ
ตกลงว่าด้วยการบริหารจัดการหมายเลขโอไอดีสาหรับกิ่ง ร่วม ดังตัวอย่างในภาคผนวก ข. และให้
หน่วยงานผู้ยื่นคาร้องแนบเอกสารดังกล่าวมาด้วย

(2) ผู้ดาเนินการของหน่วยงานกรอกแบบคาขอจดทะเบียนและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ (1) ทาง
เว็บไซต์ระบบทะเบียนหมายเลขโอไอดี
(3) เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบคาขอจดทะเบียน และ
ตรวจสอบความซ้าซ้อนของหมายเลขโอไอดีที่ผู้ดาเนินการของหน่วยงานเสนอมากับค่าที่มีอยู่ในระบบ
ทะเบียนหมายเลขโอไอดีภายใน 5 วันทาการ หากไม่ถูกต้องหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทางเจ้าหน้าที่
รับจดทะเบียนจะส่ งอีเมลตอบกลับแจ้งให้ผู้ดาเนินการของหน่วยงานทราบ โดยผู้ดาเนินการของ
หน่ ว ยงานจะต้ อ งส่ ง ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ภายใน 10 วั น ท าการ หลั ง ได้ รั บ การแจ้ ง จากเจ้ า หน้ า ที่
รับจดทะเบียน แล้วให้เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนตรวจสอบจนกว่าข้อมูลจะถูกต้องครบถ้วน
(4) เจ้ า หน้ า ที่ รั บ จดทะเบี ย นเสนอค าขอจดทะเบี ย นให้ ผู้ อ นุ มั ติ รั บ จดทะเบี ย นล าดั บ ที่ 1 พิ จ ารณา
ความเหมาะสมของการจดทะเบียน เพื่อเห็นชอบภายใน 10 วันทาการ หลังจากผ่านการตรวจสอบ
จากเจ้าหน้าที่รับ จดทะเบียน ในกรณีผู้อนุมัติรับจดทะเบียนลาดับที่ 1 ไม่เห็นชอบ ทางเจ้าหน้าที่
รับจดทะเบียนจะส่งอีเมลตอบกลับ แจ้งให้ผู้ดาเนินการของหน่ วยงานทราบ โดยผู้ดาเนินการของ
หน่ ว ยงานจะต้องส่ งข้อมูล เพิ่มเติมภายใน 10 วันทาการ หลั งจากการส่งอีเมลแจ้งจากเจ้าหน้าที่
รับจดทะเบียน แล้วให้เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนดาเนินการตามขั้นตอนในข้อ (3)
(5) เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนเสนอคาขอจดทะเบียนให้ผู้อนุมัติรับจดทะเบียนลาดับที่ 2 พิจารณาความ
เหมาะสมของการจดทะเบียน เพื่อเห็นชอบภายใน 10 วันทาการ หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อนุมัติรับจดทะเบียนลาดับที่ 1 ในกรณีผู้อนุมัติรับจดทะเบียนลาดับที่ 2 ไม่เห็นชอบ ทางเจ้าหน้าที่
รับจดทะเบียนจะส่งอีเมลตอบกลับแจ้งให้ ผู้ดาเนินการของหน่วยงานทราบ โดยผู้ดาเนินการของ
หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 10 วันทาการ หลังจากการส่งอีเมลแจ้งจากเจ้าหน้าที่รับจด
ทะเบียน แล้วให้เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนดาเนินการตามขั้นตอนในข้อ (3)
(6) เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนส่งอีเมลตอบกลับแจ้งให้ผู้ดาเนินการของหน่วยงานทราบผลการจดทะเบียน
ภายใน 5 วันทาการ หลังจากได้รับความเห็นชอบจากผู้อนุมัติรับจดทะเบียนลาดับที่ 2
(7) เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนดาเนินการจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีในระบบทะเบียนหมายเลขโอไอดี
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ผู้ดาเนินการของหน่วยงาน

ผู้อนุมัติรับจดทะเบียน
ลาดับที่ 1

เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียน

ผู้อนุมัติรับจดทะเบียน
ลาดับที่ 2

กรอกแบบคาขอจดทะเบียน
และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทางเว็บไซต์

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล
5 วันทาการ

ถูกต้อง

10 วันทาการ

ซ้าซ้อน

ไม่ซ้าซ้อน

ตรวจสอบความซ้าซ้อน
กับค่าที่มีอยู่ในระบบ

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา
คาขอจดทะเบียน

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ส่งข้อมูลเพิ่มเติม
ภายใน 10 วันทาการ

ส่งอีเมลตอบกลับ
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมลตอบกลับเพื่อ
แจ้งผลการจดทะเบียน

ส่งอีเมลตอบกลับ
เพื่อแจ้งผลการจดทะเบียน

10 วันทาการ

พิจารณา
คาขอจดทะเบียน
เห็นชอบ

10 วันทาการ

5 วันทาการ

จดทะเบียนหมายเลข
โอไอดีในระบบ

รูปที่ 3 แผนภูมิขั้นตอนการพิจารณาจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี
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5.5

ขั้นตอนการบริหารจัดการหมายเลขโอไอดี
ขั้นตอนการบริหารจัดการหมายเลขโอไอดี ให้เป็นไปตามแผนภูมิขั้นตอนการบริหารจัดการหมายเลข
โอไอดี ตามที่แสดงดังรูปที่ 4
(1) หลังจากเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนได้ดาเนินการจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีในระบบเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงานผู้ยื่นคาร้องจะได้รับบัญชีผู้ใช้งาน ได้แก่ บัญชีสาหรับผู้ดาเนิ นการของหน่วยงาน และบัญชี
สาหรับผู้มีสิทธิ์อนุมัติของหน่วยงาน สาหรับบริหารจัดการหมายเลขโอไอดีภายใต้กิ่งของหน่วยงาน
ผ่านทางเว็บไซต์ระบบทะเบียนหมายเลขโอไอดี
(2) ผู้ดาเนินการของหน่วยงานสามารถบริหารจัดการหมายเลขโอไอดีภายใต้กิ่งของหน่วยงาน ได้แก่
การแก้ไขคาอธิบายหรื อข้อมูลเพิ่มเติมของหมายเลขโอไอดี และการเพิ่มหมายเลขโอไอดีภายใต้กิ่ง
ของหน่วยงาน
(3) ผู้ดาเนินการของหน่วยงานยืนยันข้อมูล และเสนอให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติของหน่วยงานพิจารณา เพื่อให้
ผู้ มีสิ ทธิ์อนุ มัติเห็ นชอบ ในกรณีผู้ มีสิ ทธิ์อนุมัติไม่เห็ นชอบ ทางผู้ ดาเนินการของหน่วยงานจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลตามขั้นตอนในข้อ (2)
(4) เจ้ าหน้ าที่รั บ จดทะเบี ย นดาเนิ นการบั นทึ กข้ อมูล หมายเลขโอไอดีที่ผู้ มีสิ ทธิ์อนุ มัติ ของหน่ว ยงาน
เห็ น ชอบแล้ ว ในระบบทะเบี ย นหมายเลขโอไอดี ภ ายใน 5 วั น ท าการ หลั ง จากได้ รั บ ข้ อ มู ล จาก
หน่วยงานผู้ยื่นคาร้อง
ผู้ดาเนินการของหน่วยงาน

ผู้มีสิทธิ์อนุมัตขิ องหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่รับจดทะเบียน

บริหารจัดการหมายเลขโอไอดี
ภายใต้กิ่งของหน่วยงาน

ดาเนินการแก้ไขข้อมูล
หมายเลขโอไอดี

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

พิจารณา
ข้อมูล

5 วันทาการ

บันทึกข้อมูลหมายเลข
โอไอดีในระบบ

รูปที่ 4 แผนภูมิขั้นตอนการบริหารจัดการหมายเลขโอไอดี
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ภาคผนวก ก.
ตัวอย่างหนังสือการขอจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี
วันที่
เรื่อง การขอจดทะเบียนหมายเลขโอไอดี (Object Identifier : OID) สาหรับ

เดือน

พ.ศ.

<ชื่อหน่วยงาน>

.

.

เรียน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
เนื่องด้วย
<ชื่อหน่วยงาน>
มีความประสงค์ขอจดทะเบียนหมายเลขโอไอดีภายใต้กิ่ง CommunityStandard-Objects (2.16.764.1.3) เพื่อใช้ระบุวัตถุตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับมาตรฐานของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น
. <ตัวอย่างบริการหรือแบบฟอร์ม/เอกสารของหน่วยงาน> .
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการหมายเลขโอไอดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
<ชื่อหน่วยงาน>
จึงขอ
มอบหมายบุคคลทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการและผู้มีสิทธิ์อนุมัติของหน่วยงานในระบบทะเบียนหมายเลขโอไอดี ดังนี้
(1) ผู้ดาเนินการของหน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล : _____________________________________
อีเมล :
_____________________________________
โทรศัพท์ :
_____________________________________
(2) ผู้มีสิทธิ์อนุมัติของหน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล : _____________________________________
อีเมล :
_____________________________________
โทรศัพท์ :
_____________________________________
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(

)
ผู้มีอานาจลงนามของหน่วยงาน
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ภาคผนวก ข.
ตัวอย่างความตกลงว่าด้วยการบริหารจัดการหมายเลขโอไอดีสาหรับกิ่งร่วม
ความตกลง
ระหว่าง
<ชื่อหน่วยงาน 1> .
กับ
<ชื่อหน่วยงาน 2> .
ว่าด้วยการบริหารจัดการหมายเลขโอไอดีสาหรับกิ่งร่วม
<ชื่อหน่ ว ยงาน 1> และ <ชื่อหน่ว ยงาน 2> ได้ ตกลงกั นให้
หน่วยงานรับจดทะเบียนเพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการหมายเลขโอไอดีสาหรับกิ่งร่วมของ
<ชื่อหน่วยงาน 2>
.

<ชื่อหน่ว ยงาน>
<ชื่อหน่วยงาน 1>

.

(

)

(

ผู้มีอานาจลงนามของหน่วยงาน 1
วันที่

)
ผู้มีอานาจลงนามของหน่วยงาน 2
วันที่

.

.
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