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ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วย
ข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้พัฒนานำ
ข้ อ กำหนดทางเทคนิ ค ไปใช้ อ อกแบบชุ ด ข้ อ มู ล ร่ ว มต่ า ง ๆ ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย core component (CC)
business information entity (BIE) และ data type (DT) สำหรับบรรจุลงในพจนานุกรม (dictionary) และเพื่อให้
ผู้พัฒนาเข้าใจกระบวนการค้ นหาชุดข้อมูลร่วมจากพจนานุกรมนั้นสำหรับนำไปใช้จัดทำเอกสารต้นแบบ (message
assembly) ของข้ อ ความอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ี ่ เ ป็ น มาตรฐาน โดยข้ อ เสนอแนะมาตรฐานฉบั บ นี ้ อ ้ า งอิ ง มาตรฐาน
ISO 15000-5:2014 Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) — Part 5: Core Components
Specification (CCS) เป็นหลัก
โดยมีการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไป ตลอดจนพิจารณาข้อมูล ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงให้ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น
รวมทั้งให้สามารถนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วย
ข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงาน
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คำนำ
ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานเอกสาร
หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบกำกับภาษี (e-tax
invoice) ใบแจ้ ง หนี ้ (e-invoice) ใบรั บ (e-receipt) ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ภาครั ฐ (e-government receipt) รวมถึ ง
ใบอนุญาตและข้อความอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ โดยมีการนำชุดข้อมูลจากมาตรฐานสากลของ the United Nations
Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) และชุ ด ข้ อ มู ล ที่ อ อกแบบเพิ ่ ม เติ ม ให้
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย มาใช้ในการพัฒนาข้อความอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อการจัดทำเอกสารทางธุรกิจมีแนวโน้มมาอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และมีความหลากหลายตาม
ความต้องการใช้งานของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดชุดข้อมูลมาตรฐานกลาง และ
รวบรวมไว้เป็นแหล่งอ้างอิงร่วมที่เรียกว่าพจนานุกรม (dictionary) เพื่อให้ทั้งผู้ออกเอกสารและผู้รับเอกสารเข้าใจ
เนื้อหาได้ตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ส่งต่อเอกสารข้ามระบบหรือหน่วยงาน
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการกำหนดชุดข้อมูลร่วม จึง ได้
จัดทำข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ผู้พัฒนามีแนวทางการออกแบบชุดข้อมูลร่วมต่าง ๆ และสามารถค้นหาชุดข้อมูลร่วมจากพจนานุกรมสำหรับ
นำไปใช้พัฒนาข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การใช้ชุดข้อมูลร่วมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างระบบหรือหน่วยงาน
จะช่วยยกระดับให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ต่อยอดจากข้อมูลที่แลกเปลี่ยนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------------------------------เพื่อ ให้ผ ู้ พ ัฒ นานำข้ อ กำหนดทางเทคนิค ไปใช้ อ อกแบบชุ ด ข้ อ มูล ร่ว มต่ าง ๆ ซึ่งประกอบด้ ว ย
core component (CC) business information entity (BIE) และ data type (DT) สำหรับบรรจุลงในพจนานุกรม
(dictionary) และเพื่อให้ผู้พัฒนาเข้าใจกระบวนการค้นหาชุดข้อมูลร่วมจากพจนานุกรมนั้นสำหรับนำไปใช้จัดทำ
เอกสารต้นแบบ (message assembly) ของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐาน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ว่าด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วม
สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1. ขอบข่าย
ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับ นี้ อธิบ ายชุดข้อมูล ร่วมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ สำหรับใช้ พัฒ นาข้อความ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื ่ อ ให้ ผู้ พ ั ฒ นานำข้ อ กำหนดทางเทคนิ ค ไปใช้ อ อกแบบชุด ข้ อ มูล ร่ ว มต่ าง ๆ ซึ ่ ง ประกอบด้ว ย
core component (CC) business information entity (BIE) และ data type (DT) สำหรับบรรจุลงในพจนานุกรม
(dictionary) และเพื่อให้ผู้พัฒนาเข้าใจกระบวนการค้นหาชุดข้อมูลร่วมจากพจนานุกรมนั้นสำหรับนำไปใช้จัดทำ
เอกสารต้น แบบ (message assembly) ของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ การใช้ช ุดข้อมูลร่วม
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระหว่างระบบหรือ หน่ว ยงานจะช่ว ยยกระดับให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล อิเล็กทรอนิ กส์
และการใช้ประโยชน์ต่อยอดจากข้อมูลที่แลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำที่ใช้ในข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1

core component (CC) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบของเอกสารทางธุรกิจ ซึ่งไม่มีบริบทที่เฉพาะเจาะจง
หมายเหตุ:

CC สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ aggregate core component (ACC) basic core component (BCC)
association core component (ASCC) และ core component type (CCT)

2.2

aggregate core component (ACC) หมายถึง CC ทีป่ ระกอบด้วยคุณสมบัติอย่างน้อยหนึ่งรายการ

2.3

basic core component (BCC) หมายถึง CC ทีส่ ื่อถึงคุณสมบัติเพียงรายการเดียว

2.4

association core component (ASCC) หมายถึง CC ทีส่ ื่อถึงคุณสมบัติเชื่อมโยงกับ ACC อื่น

2.5

core component type (CCT) หมายถึง CC ที่มีองค์ประกอบหลักเพียงรายการเดียว และมีองค์ประกอบ
รองเพื่อช่วยเสริมนิยาม

2.6

business information entity (BIE) หมายถึง ข้อมูล ที่เป็นองค์ประกอบของเอกสารทางธุรกิจ ซึ่งมีบริบท
ทีเ่ ฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ BIE จะนำมาจัดเรียงเพื่อสร้างเป็นเอกสารต้นแบบ (message assembly) ของข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ:

2.7

BIE สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่ aggregate business information entity (ABIE) basic
business information entity (BBIE) และ association business information entity (ASBIE)

aggregate business information entity (ABIE) หมายถึง BIE ที่ประกอบด้ว ยคุณ สมบัติอย่างน้อยหนึ่ง
รายการ
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2.8

basic business information entity (BBIE) หมายถึง BIE ทีส่ ื่อถึงคุณสมบัติเพียงรายการเดียว

2.9

association business information entity (ASBIE) หมายถึง BIE ทีส่ ื่อถึงคุณสมบัติเชื่อมโยงกับ ABIE อื่น

2.10

data type (DT) หมายถึง ประเภทและรูปแบบของข้อมูล ใช้จำกัดค่าของ BCC หรือ BBIE
หมายเหตุ:

DT สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ unqualified data type (UDT) และ qualified data type (QDT)

2.11

unqualified data type (UDT) หมายถึง DT พื้นฐานตาม CCT

2.12

qualified data type (QDT) หมายถึง DT ที่มีข้อจำกัดเพิ่มเติมจาก CCT

2.13

dictionary entry name (DEN) หมายถึง ชื่อของ CC หรือ BIE หรือ DT ทีป่ รากฏในพจนานุกรม (dictionary)

3. ภาพรวมของ Core Component และ Business Information Entity
core component (CC) และ business information entity (BIE) เป็นองค์ประกอบในการจัดทำเอกสาร
ต้น แบบ (message assembly) ของข้อ ความอิเล็ กทรอนิ กส์ กล่าวคือ เอกสารต้น แบบ (message assembly)
เกิดจากการจัดเรีย งของ BIE ต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับเอกสารทางธุรกิจ นั้น โดย BIE เป็น CC ที่มีการระบุบริบท
ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งบริบทในที่นี้มีหลากหลายประเภท เช่น กระบวนการทางธุรกิจ (business process) ผลิตภัณฑ์
(product) อุตสาหกรรม (industry) หรือภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics)
หากพิจารณาจากตัวอย่างของเอกสารทางธุรกิจ ที่เป็นใบสั่งซื้อ จะเห็นว่าใบสั่งซื้อประกอบด้วยชุดข้อมูล
เพื่ออธิบายวัตถุหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ที่อยู่ผู้ขายสินค้า ผู้สั่งซื้อสินค้า และรายการสินค้ า
โดยชุดข้อมูล “ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ” เป็นตัวอย่างหนึ่งของ business information entity (BIE) ที่มีรากฐาน
มาจากชุดข้อมูล “ที่อยู่” กับ “บริบทการจัดส่ง” ซึ่งเป็นบริบทที่เฉพาะเจาะจง (ตามรูปที่ 1)
ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณารายการ BIE ข้างต้น จะเห็นว่าชุดข้อมูล “ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า” และชุดข้อมูล
“ที่อยู่ผู้ขายสินค้า ” ต่างมีรากฐานมาจากชุดข้อมูล “ที่อยู่” เช่นเดียวกัน เพียงแต่อยู่ภายในบริบทที่ แตกต่างกัน
โดยชุดข้อมูล “ที่อยู่” นี้นับเป็น core component (CC) เนื่องจากไม่มีบริบททีเ่ ฉพาะเจาะจง

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Core Component และ Business Information Entity ในใบสั่งซื้อสินค้า
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ในกรณีทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่าง CC, BIE และ message assembly สามารถแสดงเป็นแผนภาพดังรูปที่ 2
core component
(CC)

business information
entity (BIE)

เอกสารต้นแบบ
(message assembly)

บริบท

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Core Component, Business Information Entity และ Message Assembly
โดยเส้นตรงปลายสี่เหลี่ยมระบุทิศทางการเป็นองค์ประกอบย่อย (เช่น CC เป็นส่วนหนึ่งของ BIE)
อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ผู้พัฒนาสามารถนำชุดข้อมูลที่ต้องการไปใช้ประกอบกัน
เพื่อสร้างเป็นเอกสารต้นแบบ (message assembly) และแปลงเอกสารต้นแบบนั้นให้อยู่ในรูปแบบภาษาคอมพิวเตอร์
หนึ่ง ๆ เช่น XML หรือ JSON ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเรียกว่า syntax binding (ดังตัวอย่างในภาคผนวก ก.)

4. พจนานุกรมชุดข้อมูลร่วม
พจนานุ ก รม (dictionary) เป็ น แหล่ ง อ้ า งอิ ง สำหรั บ เก็ บ รวบรวมรายการชุ ด ข้ อ มู ล ร่ ว ม ได้ แ ก่ core
component (CC) business information entity (BIE) และ data type (DT) อันจะนำไปสู่ความเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างระบบหรือหน่วยงาน โดยหลักการที่เกี่ยวข้องกับพจนานุกรมมีดังนี้
4.1

รายละเอียดชุดข้อมูลร่วมในพจนานุกรม
CC, BIE หรือ DT แต่ละรายการที ่บรรจุ ลงในพจนานุ กรม ประกอบด้ว ย dictionary entry name
(DEN) และข้อมูลประกอบอื่น ๆ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
– dictionary entry name (DEN) คือ ชื่อของ CC, BIE หรือ DT ที่อยู่ในพจนานุกรม อันจะใช้เป็นดัชนี
ในการสืบค้น โดยมีหลักเกณฑ์การตั้งชื่อ (naming convention) คือ DEN นี้ประกอบด้วยสองหรื อ
สามส่วน แต่ละส่วนประกอบด้วยคำภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งคำ และหากมีบริบทหรือข้อ จำกัด
เพิ่มเติม แต่ละส่วนอาจมีส่วนขยาย (qualifier term) ได้
– นิยาม (definition) คือ ข้อความอธิบายความหมายทางธุรกิจของ CC, BIE หรือ DT นั้น ๆ
– จำนวนที่อนุญาต (multiplicity) คือ จำนวนน้อยสุด (minimum occurrence) และจำนวนมากสุ ด
(maximum occurrence) ขององค์ประกอบย่อยใน CC, BIE หรือ DT ทีส่ ามารถมีได้
– ชื่อเรียกทางธุรกิจ (business term) คือ ชื่ออื่นที่ใช้เรียก CC, BIE หรือ DT นั้น ๆ เช่น รหัสยืนยันตัวตน
บนบัตรธนาคาร อาจเรียกว่า “Card Verification Value” หรือ “CVV” หรือ “CV2”
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4.2

กระบวนการสืบค้นและเพิ่มรายการลงพจนานุกรม
ผู้พัฒนาสามารถสืบค้นรายการ BIE หรือ CC ในพจนานุกรม เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารต้นแบบ
(message assembly) ของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ และในกรณีที่พบข้อมูลใกล้เคียงหรือไม่พบข้อมูลนั้น ๆ
สามารถส่งคำขอให้แก่ผู้ดูแลพจนานุกรม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) สืบค้น BIE ที่มีนิยามและโครงสร้างเหมาะสมจากพจนานุกรม
(1.1) หากพบ BIE ที่มีนิยามและองค์ประกอบตรงกับความต้องการพอดี ให้ลงทะเบียนขอใช้
(re-use) BIE นั้น แล้วดำเนินการขั้น (3)
(1.2) หากพบ BIE ที่มีนิยามและองค์ประกอบใกล้เคียงกับความต้องการ ให้ ลงทะเบียนขอแก้ไข
และขอใช้ BIE นั้น แล้วดำเนินการขั้น (3)
(1.3) หากไม่พบ BIE ที่เหมาะสม ให้ดำเนินการขั้น (2)
(2) สืบค้น CC ที่มีนิยามและโครงสร้างเหมาะสมกับ BIE ในขั้น (1) จากพจนานุกรม
(2.1) หากพบ CC ที ่ ม ี น ิ ย ามและโครงสร้ า งตรงกั บ ความต้ อ งการพอดี ให้ ล งทะเบี ย นขอใช้
(re-use) CC นั้นเป็น BIE พร้อมทั้งระบุ DEN ตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อ (naming convention)
และข้อมูลประกอบ แล้วดำเนินการขั้น (3)
(2.2) หากพบ CC ที่มีนิยามและโครงสร้างใกล้เคียงกับความต้องการ ให้ ลงทะเบียนขอแก้ไขและ
ขอใช้ CC นั้นเป็น BIE พร้อมทั้งระบุ DEN ตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อ (naming convention)
และข้อมูลประกอบ แล้วดำเนินการขั้น (3)
(2.3) หากไม่พบ CC ที่เหมาะสม ให้ลงทะเบียนคำขอเพิ่มและขอใช้ CC นั้นเป็น BIE พร้อมทั้ง
ระบุ DEN ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารตั ้ ง ชื ่ อ (naming convention) และข้ อ มู ล ประกอบ
แล้วดำเนินการขั้น (3)
(3) ส่ ง คำขอใช้ ขอแก้ ไ ข หรื อ ขอเพิ ่ ม ที ่ ไ ด้ ล งทะเบี ยนไว้ เข้ า สู ่ ก ระบวนการปรั บให้ส อดคล้ องกัน
(harmonization) โดยผู้ดูแลพจนานุกรมจะประเมินว่าคำขอนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ และพิจารณา
อนุมัติคำขอตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ DT ใช้เพื่อจำกัดค่าของ CC และ BIE จึงไม่ได้นำไปใช้ในการจัดทำเอกสารต้นแบบโดยตรง
กระบวนการข้างต้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังรูปที่ 3
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เริ่มต้น

สิ้นสุด

(1) สืบค้น BIE ใน
พจนานุกรม

พบ BIE ที่ตรง
หรือไม่

(3) ส่งเข้าสู่กระบวนการปรับให้
สอดคล้องกัน
(harmonization)
ใช่

(1.1) ลงทะเบียนขอใช้ BIE

ไม่
พบ BIE ที่คล้าย
หรือไม่

ใช่

(1.2) ลงทะเบียนขอแก้ไข
และขอใช้ BIE

ใช่

(2.1) ลงทะเบียนขอใช้ CC เป็น
BIE

ใช่

(2.2) ลงทะเบียนขอแก้ไข
และขอใช้ CC เป็น BIE

ไม่
(2) สืบค้น CC ใน
พจนานุกรม

พบ CC ที่ตรง
หรือไม่
ไม่
พบ CC ที่คล้าย
หรือไม่
ไม่

(2.3) ลงทะเบียนขอเพิ่ม
และขอใช้ CC เป็น BIE

รูปที่ 3 กระบวนการสืบค้นและเพิ่มรายการลงพจนานุกรม

5. Core Component (CC)
core component (CC) คือ ข้อมูลอันเป็นองค์ประกอบของเอกสารทางธุรกิจ ซึง่ ไม่มบี ริบทที่เฉพาะเจาะจง
5.1

ประเภทของ Core Component (CC)
CC สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
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5.1.1

Aggregate Core Component (ACC)
aggregate core component (ACC) ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งน้ อ ยหนึ ่ ง รายการ
ที่สัมพันธ์กัน เพื่ออธิบายวัตถุหรือกิจกรรมหนึ่ง ๆ เช่น
– ชุดข้อมูลที่อยู่ (Address. Details) อาจประกอบด้วยเลขที่ ชื่อถนน ชื่อเมือง รหัสไปรษณีย์ และ
ประเทศ
– ชุดข้อมูลบุคคล (Person. Details) อาจประกอบด้วยชื่อ-สกุล เพศ สถานภาพสมรส วัน-เดือน-ปีเกิด
และที่อยู่อาศัย
โดย ACC หนึ่ง ๆ อาจมีข้อมูลคุณลักษณะบางรายการมากกว่าหนึ่งค่าก็ได้ เช่น
– ชุดข้อมูลบุคคล (Person. Details) สามารถมีสัญชาติได้หลายค่า แต่มีหมู่โลหิตได้เพียงค่าเดียว

5.1.2

Basic Core Component (BCC)
basic core component (BCC) คือ ข้อมูล ที่ ส ื่อถึง คุ ณ สมบั ติ เพียงรายการเดียวของ ACC ซึ่ง
จำกัดค่าด้วย data type (DT) เช่น
– ข้อมูล ชื่อถนนของที่อยู่ (Address. Street Name. Text) เป็นข้อมูล ประเภทข้อความ และเป็น
คุณสมบัติหนึ่งของชุดข้อมูลที่อยู่ (Address. Details)
– ข้อมูลวัน-เดือน-ปีเกิดของบุคคล (Person. Birth. Date) เป็นข้อมูลประเภทวันที่ และเป็นคุณสมบัติ
หนึ่งของชุดข้อมูลบุคคล (Person. Details)

5.1.3

Association Core Component (ASCC)
association core component (ASCC) คือ ข้อมูลที่สื่อถึงคุณสมบัติของ ACC ซึ่งมีโ ครงสร้าง
เชื่อมโยงกับ ACC อื่น เช่น
– ข้อมูลที่อยู่อาศัยของบุคคล (Person. Residence. Address) เป็นคุณสมบัติ ของชุดข้อมูลบุคคล
(Person. Details) ซึง่ เชื่อมโยงกับชุดข้อมูลที่อยู่ (Address. Details)

5.1.4

Core Component Type (CCT)
core component type (CCT) ประกอบด้วยข้อมูลองค์ประกอบหลักเพียงรายการเดียว เรียกว่า
content component และอาจมีองค์ประกอบรอง เรียกว่า supplementary component เพื่อช่วย
เสริมนิยามขององค์ประกอบหลักโดยทั้ง content component และ supplementary component
ต่างก็จำกัดค่าด้วย primitive type1

1

primitive type (ประเภทข้ อ มู ล ปฐมฐาน) คื อ ประเภทข้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น รากฐานของ content component และ
supplementary component ของ core component type (CCT) ซึ่งเป็นประเภทข้อมูลสามัญของภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น
จำนวนเต็ม (integer) หรือสายอักขระ (string)
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ทั้งนี้ CCT ที่ผ่านการรับรองแล้วสามารถนำมาใช้เป็น data type (DT) ได้ เช่น
– ข้อมูลมูลค่าทางการเงิน (Amount. Type) ประกอบด้วยตัวเลขแสดงมูลค่า (Amount. Content)
ในรูปเลขทศนิยม เป็น content component และสกุลเงิน (Amount Currency. Identifier) ใน
รูปสายอักขระ เป็น supplementary component
– ข้อมูล ข้อความ (Text. Type) ประกอบด้ว ยเนื้อความ (Text. Content) ในรูปสายอักขระ เป็น
content component และภาษา (Language. Identifier) และถิ่นภาษา (Language. Locale.
Identifier) ในรูปสายอักขระ เป็น supplementary component
5.2

ความสัมพันธ์ระหว่าง Core Component (CC)
ชุดข้อมูลบุคคล (Person. Details) และชุดข้อมูลที่อยู่ (Address. Details) สามารถใช้เป็นตัวอย่าง
จำลองความสัมพันธ์ระหว่าง CC แต่ละประเภทได้ ดังนี้
ACC
BCC
BCC
BCC
BCC

ชุดข้อมูลบุคคล
ชื่อ-สกุล
เพศ
สถานภาพสมรส
วัน-เดือน-ปีเกิด

CCT
(ข้อความ)
(รหัส)
(รหัส)
(วันที่)

content

ข้อมูลข้อความ
เนื้อความ

supplementary ภาษา
supplementary ถิ่นภาษา

...

CCT

content

ASCC ที่อยู่อาศัย

ข้อมูลรหัส
อักขระแทน

...

supplementary ชื่อรหัส

...

CCT

content

ข้อมูลวันที่-เวลา
จุดเวลา

supplementary รูปแบบ
ACC
BCC
BCC
BCC

เลขที่
ชื่อถนน
ชื่อเมือง

(ข้อความ)
(รหัส)
(รหัส)

... ...

ASCC

ชุดข้อมูลที่อยู่

รูปที่ 4 ตัวอย่างชุดข้อมูลบุคคลแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Core Component แต่ละประเภท
โดยเส้นตรงระบุความเชื่อมโยงระหว่างกัน (เช่น “ที่อยู่อาศัย” ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยของ “ชุดข้อมูลบุคคล”
เชื่อมโยงกับ “ชุดข้อมูลที่อยู่”)
ในกรณีทั่วไปแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่าง CC แต่ละประเภท ได้แก่
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(1) ACC ประกอบด้วย BCC และ/หรือ ASCC
(2) ASCC เชื่อมโยงกับ ACC อื่น
(3) BCC จำกัดค่าด้วย DT
(4) DT เชื่อมโยงกับ CCT
(5) CCT ประกอบด้วย content component และ supplementary component
(6) ทั้ง content component และ supplementary component จำกัดค่าด้วย primitive type
ซึง่ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้
aggregate core component (ACC)

association core
component (ASCC)

basic core component (BCC)

data type (DT)
core component type (CCT)

content
component

supplementary
component

primitive type
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่าง Core Component แต่ละประเภท
โดยเส้นตรงปลายสี่เหลี่ยมระบุทิศทางการเป็นองค์ประกอบย่อย (เช่น BCC เป็นส่วนหนึ่งของ ACC) เส้นตรง
ปลายลูกศรระบุทิศทางการจำกัดค่า หรือรูปแบบ (เช่น DT จำกัดค่าหรือรูปแบบของ BCC) และเส้นตรงปกติ
ระบุความเชื่อมโยงระหว่างกัน (เช่น ASCC เชื่อมโยงกับ ACC)
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5.3
5.3.1

ข้อกำหนดของ Core Component (CC)
ข้อกำหนดทั่วไป
(1) ACC, BCC, ASCC, และ CCT แต่ละรายการภายในพจนานุกรมต้องมีความหมายไม่ทับซ้อนกัน
(2) ACC ต้องประกอบด้วย CC อย่างน้อยหนึ่งรายการ โดยอาจเป็น BCC หรือ ASCC ก็ได้
(3) CC ย่อยภายใน ACC หนึ่ง ๆ ต้องเกี่ยวข้องกับ ACC นั้น
(4) CC ย่อยแต่ละรายการภายใน ACC หนึ่ง ๆ ต้องมีความหมายไม่ทับซ้อนกัน
(5) ACC ต้องไม่ประกอบด้วย ASCC อันจะก่อเกิดวงวนไม่รู้จบ (endless loop)
(6) หาก BCC ใดเป็นข้อมูลประเภท Code ควรอ้างอิงตามชุดรหัสมาตรฐานที่ประกาศโดยหน่วยงาน
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ (ถ้ามี) และหากไม่ได้อ้างอิงมาตรฐานดังกล่าว ต้องอธิบายเหตุผลประกอบ
(7) CCT ต้องเป็น CCT ตามมาตรฐานสากล (อ้างอิงภาคผนวก ข.)
(8) content component และ supplementary component ของ CCT หนึ่ง ๆ ต้องเป็น content
component และ supplementary component สำหรับ CCT นั้น ๆ ตามมาตรฐานสากล (อ้างอิง
ภาคผนวก ข.)
(9) content component และ supplementary component ของ CCT หนึ่ง ๆ ต้องมีค่าสอดคล้อง
กับ primitive type ของ content component หรือ supplementary component นั้น ๆ (อ้างอิง
ภาคผนวก ข.)

5.3.2

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ (Naming Convention) สำหรับ Dictionary Entry Name (DEN)
(1) CC ต้องมี DEN ไม่ซ้ำกัน
(2) DEN ของ CC ต้องประกอบด้วยคำภาษาอังกฤษ โดยให้อ้างอิงพจนานุกรม Oxford English Dictionary
(3) DEN ของ CC ต้องสอดคล้องกับนิยามของ CC นั้น ๆ
(4) DEN ของ CC ต้องกระชับ และไม่มีคำซ้ำอยู่ติดกัน เว้นแต่การลบคำนั้นออกจะทำให้ความหมาย
ผิดเพี้ยนไป
(5) DEN ของ CC ต้องประกอบด้วยคำนาม (noun) คำกริยา (verb) และคำวิเศษณ์ (adjective และ
adverb) เป็นหลัก เว้นแต่กรณีต่อไปนี้
(5.1) คำอื่นนั้นเสริมให้ความหมายชัดเจนขึ้น
(5.2) คำอื่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิสามานยนาม (proper noun)
(5.3) คำอื่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของในวลีที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรม Oxford English Dictionary
(5.4) คำอื่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของศัพท์ควบคุม (controlled vocabulary) ตามที่ผู้ดูแลพจนานุกรม
รวบรวมไว้
(6) DEN ของ CC ต้องเป็นคำเอกพจน์ เว้นแต่แนวคิดนั้นเป็นพหูพจน์ในตนเอง
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(7) DEN ของ CC ต้องไม่ใช้อักขระอื่นนอกจากตัวอักษรและตัวเลข เว้นแต่กรณีจำเป็นตามไวยากรณ์ของ
ภาษา
(8) DEN ของ CC ต้องไม่ใช้ตัวเลขในการไล่ลำดับ
(9) DEN ของ ACC ต้องประกอบด้วยสองส่วน ตามลำดับดังนี้
(9.1) ส่วนชนิดวัตถุ (object class term) ของ ACC นั้น
(9.2) คำว่า “Details”
(10) DEN ของ BCC ต้องประกอบด้วยสามส่วน ตามลำดับดังนี้
(10.1) ส่วนชนิดวัตถุ (object class term) ของ ACC ที่มี BCC นี้ประกอบอยู่
(10.2) ส่วนคุณสมบัติ (property term) ของ BCC นั้น
(10.3) ส่วนสัญลักษณ์ (representation term) ของ DT ที่ใช้แสดงค่าของ BCC นั้น โดยต้องเป็น
สัญลักษณ์ปฐมภูมิ (primary representation term) หรือสัญลักษณ์ทุติยภูมิ (secondary
representation term) ตามมาตรฐานสากล (อ้างอิงภาคผนวก ค.)
(11) DEN ของ ASCC ต้องประกอบด้วยสามส่วน ตามลำดับดังนี้
(11.1) ส่วนชนิดวัตถุ (object class term) ของ ACC ที่มี ASCC นี้ประกอบอยู่
(11.2) ส่วนคุณสมบัติ (property term) ของ ASCC นั้น
(11.3) ส่วนชนิดวัตถุ (object class term) ของ ACC ที่เชื่อมโยงกับ ASCC นั้น
(12) DEN ของ CCT ต้องประกอบด้วยสองส่วน ตามลำดับดังนี้
(12.1) ส่ ว นสั ญ ลั ก ษณ์ (representation term) ของ CCT นั ้ น โดยต้ อ งเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ป ฐมภู มิ
(primary representation term) ตามมาตรฐานสากล (ภาคผนวก ค.)
(12.2) คำว่า “Type”
(13) DEN ของ CC แต่ละส่วนอาจประกอบด้วยคำมากกว่าหนึ่งคำ
(14) DEN ของ CC แต่ละส่วนต้องคั่นด้วยมหัพภาค (dot) และวรรค (space) กล่าวคือ “. ”
(15) แต่ละคำใน DEN ของ CC ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และเว้นวรรคระหว่างคำ
(16) คำย่อใน DEN ของ CC ต้องสะกดด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัว
5.3.3

หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลประกอบในพจนานุกรม
(1) นิยาม (definition) ของ CC ต้องเป็นวลีหรือประโยคที่ไม่มีเนื้อหาอ้างถึงนิยามของ CC อื่น และไม่ให้
เหตุผลแบบวกเวียน (circular reasoning) โดยควรมีความกระชับ ไม่กำกวม และเข้าใจได้ง่าย
(2) คำย่อที่ปรากฏใน DEN ของ CC ต้องมีคำเต็มหรือคำอธิบายในนิยาม
(3) BCC และ ASCC ต้ อ งมี ก ารระบุ จ ำนวนที ่ อ นุ ญ าต (multiplicity) โดยต้ อ งระบุ ท ั ้ ง จำนวนต่ ำ สุ ด
(minimum occurrence) และจำนวนสูงสุด (maximum occurrence) ดังนี้
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(3.1) จำนวนต่ำสุดต้องเป็นจำนวนเต็มบวก หรือศูนย์ในกรณีทอี่ าจมีหรือไม่มี CC รายการนั้นก็ได้
(3.2) จำนวนสูงสุดต้องเป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนต่ำสุด หรือ ดอกจัน (“*”)
หากไม่มีการจำกัดจำนวน
(4) CC อาจมีชื่อเรียกทางธุรกิจ (business term) อันเป็นชื่ออื่นที่มักใช้เรียก ซึ่งไม่มีกฎจำเพาะ

6. Business Information Entity (BIE)
business information entity (BIE) คือ ข้อมูลอันเป็นองค์ประกอบของเอกสารทางธุรกิจ ซึ่งมีบริบท
ทีเ่ ฉพาะเจาะจง กล่าวคือ BIE เกิดจากการนำ CC ไปประยุกต์ใช้ในบริบทหนึ่ง ๆ
6.1

ประเภทของ Business Information Entity (BIE)
BIE สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

6.1.1

Aggregate Business Information Entity (ABIE)
aggregate business information entity (ABIE) ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งน้ อ ย
หนึ่งรายการที่สัมพันธ์กัน เพื่ออธิบายวัตถุหรือกิจกรรมหนึ่ง ๆ โดยมีรากฐานมาจาก ACC เช่น
– ชุดข้อมูล ที่อ ยู่ ในการจั ดส่งสิน ค้า (Delivery_ Address. Details) มีรากฐานจากชุด ข้ อมูล ที ่ อ ยู่
(Address. Details) ในบริบทการจัดส่ง ดังจะเห็นได้จากส่วนขยาย “Delivery” ใน DEN
– ชุดข้อมูลตำแหน่งทางโลจิสติกส์ (Logistics_ Location. Details) มีรากฐานจากชุดข้อมูลตำแหน่ง
(Location. Details) ในบริบทโลจิสติกส์ ดังจะเห็นได้จากส่วนขยาย “Logistics” ใน DEN
ทั้งนี้ ABIE จะนำมาจัดเรียงเพื่อใช้สร้างเป็นเอกสารต้นแบบ (message assembly)

6.1.2

Basic Business Information Entity (BBIE)
basic business information entity (BBIE) คือ ข้อมูลที่สื่อถึงคุณสมบัติเพียงรายการเดียวของ
ABIE โดยมีร ากฐานมาจาก BCC และจำกัดค่าด้ว ย data type (DT) ซึ่ง มี ประเภทและรูปแบบข้อมูล
ที่เหมือนกันหรือรัดกุมกว่า BCC นั้น เช่น
– ข้อมูลชื่อผู้ทำการจอง (Reserving_ Person. Given Name. Text) มีรากฐานจากข้อมูลชื่อบุคคล
(Person. Given Name. Text) ในบริบทการท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากส่วนขยาย “Reserving”
ใน DEN
– ข้อมูลประเทศของตำแหน่งที่ทำการซื้อขาย (Trade_ Location. Country. Identifier) มีรากฐาน
จากข้อมูลประเทศของตำแหน่ง (Location. Country. Identifier) ในบริบทการพาณิชย์ ดังจะเห็น
ได้จากส่วนขยาย “Trade” ใน DEN
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6.1.3

Association Business Information Entity (ASBIE)
association business information entity (ASBIE) คือ ข้อมูลที่สื่อถึงคุณสมบัติของ ABIE โดยมี
รากฐานมาจาก ASCC และมีโครงสร้างเชื่อมโยงกับ ABIE อื่น เช่น
– ข้อมูลตำแหน่งที่ผู้โดยสารลงจากยานพาหนะ (Transport_ Person. Disembarkation. Logistics_
Location) ในบริบทการคมนาคม ดังจะเห็นได้จากส่วนขยาย “Transport” ใน DEN เชื่อมโยงกับ
ชุดข้อมูลตำแหน่งทางโลจิสติกส์ (Logistics_ Location. Details)

6.2

ความสัมพันธ์ระหว่าง Business Information Entity (BIE) และ Core Component (CC)
ความสัมพันธ์ระหว่าง BIE และ CC แต่ละประเภท สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้
ไม่มีบริบทที่เฉพาะเจาะจง

มีบริบทที่เฉพาะเจาะจง
message assembly

aggregate business information entity (ABIE)

aggregate core component (ACC)

association core component
(ASCC)

association business information
entity (ASBIE)

basic core component (BCC)

basic business information entity (BBIE)

data type (DT)

data type (DT)

core component type (CCT)

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง Core Component และ Business Information Entity แต่ละประเภท
โดยเส้นตรงปลายสี่เหลี่ยมระบุทิศทางการเป็นองค์ประกอบย่อย (เช่น BBIE เป็นส่วนหนึ่งของ ABIE) เส้นตรง
ปลายลูกศรระบุทิศทางการจำกัดค่าหรือรูปแบบ (เช่น DT จำกัดค่าหรือรูปแบบของ BBIE) และเส้นตรงปกติระบุ
ความเชื่อมโยงระหว่างกัน (เช่น ASBIE เชื่อมโยงกับ ABIE)
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6.3
6.3.1

ข้อกำหนดของ Business Information Entity (BIE)
ข้อกำหนดทั่วไป
(1) BIE ต้องมีบริบทอย่างน้อยหนึ่งรายการ
(2) ABIE ต้องมีรากฐานจาก ACC
(3) BBIE ต้องมีรากฐานจาก BCC
(4) ASBIE ต้องมีรากฐานจาก ASCC
(5) ABIE ต้องประกอบด้วย BIE อย่างน้อยหนึ่งรายการ โดยอาจเป็น BBIE หรือ ASBIE ก็ได้
(6) BIE ย่อยแต่ละรายการภายใน ABIE หนึ่ง ๆ ต้องมีรากฐานจาก CC ย่อยภายใน ACC ที่ตรงกัน
(7) DT ของ BBIE อาจเป็น DT เดียวกันหรือรัดกุมกว่า BCC ที่ตรงกัน
(8) ABIE ที่เชื่อมโยงกับ ASBIE หนึ่ง ๆ ต้องมีรากฐานจาก ACC ที่เชื่อมโยงกับ ASCC ที่ตรงกัน
(9) ABIE ต้องไม่ประกอบด้วย ASBIE อันจะก่อเกิดวงวนไม่รู้จบ (endless loop)

6.3.2

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ (Naming Convention) สำหรับ Dictionary Entry Name (DEN)
(1) DEN ของ ABIE ต้องประกอบด้วยสองส่วน ตามลำดับดังนี้
(1.1) ส่วนชนิดวัตถุ (object class term) ตาม ACC เดิม โดยมีส่วนขยาย (qualifier term) เพิ่มเติม
(1.2) คำว่า “Details”
(2) DEN ของ BBIE ต้องประกอบด้วยสามส่วน ตามลำดับดังนี้
(2.1) ส่วนชนิดวัตถุ (object class term) ตาม BCC เดิม โดยมีส่วนขยาย (qualifier term) เพิ่มเติม
(2.2) ส่ ว นคุ ณ สมบั ต ิ (property term) ตาม BCC เดิ ม โดยอาจมี ส ่ ว นขยาย (qualifier term)
เพิ่มเติม
(2.3) ส่วนสัญลักษณ์ (representation term) ของ DT ที่ใช้แสดงค่าของ BBIE นั้น โดยต้องเป็น
สัญลักษณ์ปฐมภูมิ (primary representation term) หรือสัญลักษณ์ทุติยภูมิ (secondary
representation term) ตามมาตรฐานสากล (อ้างอิงภาคผนวก ค.) และอาจมีส ่ว นขยาย
(qualifier term) เพิ่มเติม
(3) DEN ของ ASBIE ต้องประกอบด้วยสามส่วน ตามลำดับดังนี้
(3.1) ส่ ว นชนิ ด วั ต ถุ (object class term) ตาม ASCC เดิ ม โดยมี ส ่ ว นขยาย (qualifier term)
เพิ่มเติม
(3.2) ส่ ว นคุ ณ สมบั ต ิ (property term) ตาม ASCC เดิ ม โดยอาจมี ส ่ ว นขยาย (qualifier term)
เพิ่มเติม
(3.3) ส่วนชนิดวัตถุ (object class term) ของ ABIE ที่เชื่อมโยงกับ ASBIE นั้น
(4) DEN ของ BIE แต่ละส่วนอาจประกอบด้วยคำมากกว่าหนึ่งคำ
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(5) DEN ของ BIE แต่ละส่วนต้องคั่นด้วยมหัพภาค (dot) และวรรค (space) กล่าวคือ “. ”
(6) แต่ละคำใน DEN ของ BIE ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และเว้นวรรคระหว่างคำ
(7) คำย่อใน DEN ของ BIE ต้องสะกดด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัว
(8) หากมีส่วนขยาย (qualifier term) ในส่วนใดในชื่อของ BIE ให้วางส่วนขยายไว้ด้านหน้าของส่วนนั้น ๆ
(9) ส่วนขยาย (qualifier term) แต่ละส่วนต้องลงท้ายด้วยเครื่องหมายขีดเส้นใต้ (underscore) และ
วรรค (space) กล่าวคือ “_ ”
(10) ใน DEN ของ BBIE และ ASBIE หากส่วนที่สองเหมือนกับส่วนที่สามและส่วนที่สองไม่มีส่วนขยาย
(qualifier term) ให้ถอดส่วนที่สองนั้นออกจาก DEN
6.3.3

หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลประกอบในพจนานุกรม
(1) นิยาม (definition) ของ BIE ต้องเป็นวลีหรือประโยคที่ไม่มีเนื้อหาอ้างถึงนิยามของ BIE อื่น และไม่ให้
เหตุผลแบบวกเวียน (circular reasoning) โดยควรมีความกระชับ ไม่กำกวม และเข้าใจได้ง่าย
(2) คำย่อที่ปรากฏใน DEN ของ BIE ต้องมีคำเต็มหรือคำอธิบายในนิยาม
(3) BBIE และ ASBIE ต้ อ งมี ก ารระบุ จ ำนวนที ่ อ นุ ญ าต (multiplicity) โดยต้ อ งระบุ ท ั ้ ง จำนวนต่ ำ สุ ด
(minimum occurrence) และจำนวนสูงสุด (maximum occurrence) ดังนี้
(3.1) จำนวนต่ำสุดต้องเป็นจำนวนเต็มบวก หรือศูนย์ในกรณีทอี่ าจมีหรือไม่มี BIE รายการนั้นก็ได้
(3.2) จำนวนต่ำสุดต้องมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนต่ำสุดของ CC หรือ BIE อันเป็นรากฐาน
(3.3) จำนวนสูงสุดต้องเป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนต่ำสุด หรือ ดอกจัน (“*”)
หากไม่มีการจำกัดจำนวน
(3.4) จำนวนสูงสุดต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนสูงสุดของ CC หรือ BIE อันเป็นรากฐาน
(4) BIE อาจมีชื่อเรียกทางธุรกิจ (business term) อันเป็นชื่ออื่นที่มักใช้เรียก ซึ่งไม่มีกฎจำเพาะ

7. Data Type (DT)
data type (DT) คือ ประเภทข้อมูล ซึ่งใช้ในการกำหนดค่าและรูปแบบของ basic core component
(BCC) หรือ basic business information entity (BBIE)
7.1

ประเภทของ Data Type (DT)
DT สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

7.1.1

Unqualified Data Type (UDT)
unqualified data type (UDT) คือ ประเภทและรูปแบบข้อมูลพื้นฐานตาม core component
type (CCT) เช่น
–

ข้อมูลมูลค่าทางการเงิน (Amount. Type) มาจาก CCT ชื่อเดียวกัน
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อนึ่ง CCT บางรายการอาจนำไปใช้เป็น UDT ได้หลายรูปแบบ เช่น

7.1.2

–

ข้อมูลวันที่-เวลา (Date Time. Type) อาจใช้ในรูปแบบข้อมูลวันที่ (Date. Type) หรือข้อมูลเวลา
(Time. Type)

–

ข้อมูลวัตถุฐานสอง (Binary Object. Type) อาจใช้ในรูปแบบข้อมูลภาพ (Picture. Type) ข้อมูล
เสียง (Sound. Type) หรือข้อมูลวิดีโอ (Video. Type)

Qualified Data Type (QDT)
qualified data type (QDT) คื อ ประเภทและรู ป แบบข้ อ มู ล ที ่ มี ข ้ อ จำกั ด เพิ ่ ม เติ ม จาก core
component type (CCT) ซึ่งข้อจำกัดนี้จะสะท้อนด้วยส่วนขยาย (qualifier term) ใน DEN เช่น
–

7.2
7.2.1

ข้ อ มู ล หมายเลขบั ญ ชี ธ นาคารสากล (IBAN_ Identifier. Type) มี ร ากฐานจากข้ อ มู ล ตั ว ระบุ
(Identifier. Type) ในบริบทการธนาคาร ดังจะเห็นได้จากส่วนขยาย “IBAN” (International Bank
Account Number) ใน DEN ซึ่งมีการจำกัดค่าให้อยู่ในรูปแบบตัวอักษรและตัวเลขไม่เกิน 34 หลัก

ข้อกำหนดของ Data Type (DT)
ข้อกำหนดทั่วไป
(1) DT ต้องมีรากฐานจาก CCT ตามมาตรฐานสากล (อ้างอิงภาคผนวก ข.)
(2) DT ต้องจำกัดค่าที่เป็นไปได้ของ CCT อันเป็นรากฐานนั้น

7.2.2

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ (Naming Convention) สำหรับ Dictionary Entry Name (DEN)
(1) DEN ของ DT ต้องประกอบด้วยสองส่วน ตามลำดับดังนี้
(1.1) ส่ ว นสั ญ ลั ก ษณ์ (representation term) ของ DT นั ้ น โดยต้ อ งเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ป ฐมภู มิ
(primary representation term) หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ท ุ ต ิ ย ภู ม ิ (secondary representation
term) ตามมาตรฐานสากล (อ้างอิงภาคผนวก ค.) และอาจมีส ่ว นขยาย (qualifier term)
เพิ่มเติม
(1.2) คำว่า “Type”
(2) DEN ของ DT แต่ละส่วนอาจประกอบด้วยคำมากกว่าหนึ่งคำ
(3) DEN ของ DT แต่ละส่วนต้องคั่นด้วยมหัพภาค (dot) และวรรค (space) กล่าวคือ “. ”
(4) แต่ละคำใน DEN ของ DT ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และเว้นวรรคระหว่างคำ
(5) หากมีส่วนขยาย (qualifier term) ในส่วนสัญลักษณ์ (representation term) ใน DEN ของ DT ให้
วางส่วนขยายนั้นไว้ด้านหน้า
(6) ส่วนขยาย (qualifier term) แต่ละส่วนต้องลงท้ายด้วยเครื่องหมายขีดเส้นใต้ (underscore) และ
(space) กล่าวคือ “_ ”
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7.2.3

หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลประกอบในพจนานุกรม
(1) นิยาม (definition) ของ DT ต้องเป็นวลีหรือประโยคที่ไม่มีเนื้อหาอ้างถึงนิยามของ DT อื่น และไม่ให้
เหตุผลแบบวกเวียน (circular reasoning) โดยควรมีความกระชับ ไม่กำกวม และเข้าใจได้ง่าย
(2) คำย่อที่ปรากฏใน DEN ของ DT ต้องมีคำเต็มหรือคำอธิบายในนิยาม
(3) องค์ประกอบย่อยของ UDT ต้องมีการระบุจำนวนที่อนุญาต (multiplicity) โดยต้องระบุทั้งจำนวน
ต่ำสุด (minimum occurrence) และจำนวนสูงสุด (maximum occurrence) ดังนี้
(3.1) content component มีจำนวนต่ำสุดเป็น 1 และมีจำนวนสูงสุดเป็น 1 กล่าวคือ ต้องมีเพียง
รายการเดียว
(3.2) supplementary component มีจำนวนต่ำสุดเป็น 0 และมีจำนวนสูงสุดเป็น 1 กล่าวคือ อาจ
มีหรือไม่มีก็ได้ และหากมี จะมีได้เพียงรายการเดียว
(4) องค์ประกอบย่อยของ QDT ต้องมีการระบุจำนวนที่อนุญาต (multiplicity) โดยต้องระบุทั้งจำนวน
ต่ำสุด (minimum occurrence) และจำนวนสูงสุด (maximum occurrence) ดังนี้
(4.1) content component มีจำนวนต่ำสุดเป็น 1 และมีจำนวนสูงสุดเป็น 1 กล่าวคือ ต้องมีเพียง
รายการเดียว
(4.2) supplementary component ที่มีจำนวนต่ำสุดเป็น 1 และมีจำนวนสูงสุดเป็น 1 ต้องมีเพียง
รายการเดียว
(4.3) supplementary component ที่จำนวนต่ำสุดเป็น 0 และมีจำนวนสูงสุดเป็น 1 อาจมีหรือ
ไม่มีก็ได้ และหากมี จะมีได้เพียงรายการเดียว
(5) DT อาจมีชื่อเรียกทางธุรกิจ (business term) อันเป็นชื่ออื่นที่มักใช้เรียก ซึ่งไม่มีกฎจำเพาะ
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ภาคผนวก ก. ตัวอย่างชุดข้อมูลและ Syntax Binding
ชุดข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า (Delivery_ Address. Details) เป็น aggregate business information entity (ABIE) ซึ่งมีรากฐานมาจากชุดข้อมูลที่อยู่
(Address. Details) ภายในบริบทการจัดส่ง ซึ่งระบุโดยส่วนขยาย “Delivery” ใน dictionary entry name (DEN)
สมมุตริ ายละเอียดและโครงสร้างของชุดข้อมูล Delivery_ Address. Details ที่ปรากฏในพจนานุกรม เป็นดังนี้
ตารางที่ 1 ตัวอย่างรายละเอียดชุดข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า (Delivery_ Address. Details) พร้อมองค์ประกอบ ในพจนานุกรม
จำนวนที่อนุญาต (Multiplicity)
Dictionary Entry Name (DEN)

นิยาม (Definition)

Delivery_ Address. Details

ชุดข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

Delivery_ Address. Building Number. Text

หมายเลขอาคาร

Delivery_ Address. Building Name. Text

ชื่ออาคาร

Delivery_ Address. City. Identifier

ตัวระบุเมือง

Delivery_ Address. City Name. Text

ชื่อเรียกทางธุรกิจ
(Business Term)

ประเภท

จำนวนต่ำสุด จำนวนสูงสุด
(Minimum (Maximum
Occurrence) Occurrence)

ABIE
เลขที่บ้าน

BBIE

0

1

BBIE

0

1

รหัสอำเภอ, รหัสเขต

BBIE

0

1

ชื่อเมือง

ชื่ออำเภอ, ชื่อเขต

BBIE

0

1

Delivery_ Address. City Subdivision Name. Text

ชื่อส่วนย่อยของเมือง

ชื่อตำบล, ชื่อแขวง

BBIE

0

1

Delivery_ Address. Country. Identifier

ตัวระบุประเทศ

รหัสประเทศ

BBIE

0

1

Delivery_ Address. Country Name. Text

ชื่อประเทศ

BBIE

0

1

Delivery_ Address. Country Subdivision. Identifier

ตัวระบุส่วนย่อยของประเทศ

รหัสจังหวัด

BBIE

0

1

Delivery_ Address. Country Subdivision Name. Text ชื่อส่วนย่อยของประเทศ

ชื่อจังหวัด

BBIE

0

1

Delivery_ Address. Department Name. Text

ชื่อแผนก

BBIE

0

*

ชื่อส่วนงาน
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จำนวนที่อนุญาต (Multiplicity)
Dictionary Entry Name (DEN)

นิยาม (Definition)

ชื่อเรียกทางธุรกิจ
(Business Term)

ประเภท

จำนวนต่ำสุด จำนวนสูงสุด
(Minimum (Maximum
Occurrence) Occurrence)

Delivery_ Address. Description. Text

คำอธิบายที่อยู่

BBIE

0

*

Delivery_ Address. Floor Identification. Text

ชั้นอาคาร

BBIE

0

1

Delivery_ Address. Organization Name. Text

ชื่อหน่วยงาน

BBIE

0

1

Delivery_ Address. Postcode. Code

รหัสไปรษณีย์

BBIE

0

1

Delivery_ Address. Post Office Box. Text

หมายเลขตู้ไปรษณีย์

BBIE

0

1

Delivery_ Address. Room Identification. Text

ห้องอาคาร

BBIE

0

1

Delivery_ Address. Street Name. Text

ชื่อถนน

ชื่อซอย, ชื่อตรอก

BBIE

0

2

Delivery_ Address. Contact. Person

ผู้ที่ติดต่อได้

ผู้รับ

ASBIE

0

*

Delivery_ Address. Geo-Coordinate Identification.
Geographical Coordinate

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

พิกัด

ASBIE

0

1

ชื่อบริษัท, ชื่อองค์กร
ตู้ ปณ.

โดยโครงสร้างของ Delivery_ Address. Details ตามตารางที่ 1 นี้สามารถนำไปใช้พัฒนาเป็น schema ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
หากในเอกสารหนึ่ง ๆ ปรากฏชุดข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าเป็น “สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า
(อาคารบี) ชั้น 20-22 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310” ผู้พัฒนาเห็นว่านิยามและโครงสร้างของ Delivery_ Address.
Details ในพจนานุกรมตามตารางที่ 1 เหมาะสมและเพียงพอต่อชุดข้อมูลในเอกสาร จึงสามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่ต้องขอแก้ไขหรือสืบค้น Address. Details อีก และ
สามารถสร้างชุดข้อมูลข้างต้นได้ดังนี้
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างชุดข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า (Delivery_ Address. Details)
Dictionary Entry Name (DEN)

ค่า

Delivery_ Address. Details
Delivery_ Address. Organization Name. Text

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Delivery_ Address. Building Name. Text

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)

Delivery_ Address. Floor Identification. Text

20-22

Delivery_ Address. Building Number. Text

33/4

Delivery_ Address. Street Name. Text

ถนนพระราม 9

Delivery_ Address. City Subdivision Name. Text

แขวงห้วยขวาง

Delivery_ Address. City Name. Text

เขตห้วยขวาง

Delivery_ Address. Country Subdivision Name. Text

กรุงเทพฯ

Delivery_ Address. Postcode. Code

10310

เมื่อนำชุดข้อมูลในตารางที่ 2 ไปพัฒนาเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ XML อาจเขียนได้ดังนี้
<ram:DeliveryAddress>
<ram:OrganizationName>สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</ram:OrganizationName>
<ram:BuildingName>อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)</ram:BuildingName>
<ram:FloorID>20-22</ram:FloorID>
<ram:BuildingNumber>33/4</ram:BuildingNumber>
<ram:StreetName>ถนนพระราม 9</ram:StreetName>
<ram:CitySubdivisionName>แขวงห้วยขวาง</ram:CitySubdivisionName>
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<ram:CityName>เขตห้วยขวาง</ram:CityName>
<ram:CountrySubdivisionName>กรุงเทพฯ</ram:CountrySubdivisionName>
<ram:PostCode>10310</ram:PostCode>
</ram:DeliveryAddress>
โดย ram คือ namespace ที่บรรจุ XML schema ซึ่งมีการประกาศนิยามและโครงสร้างของ DeliveryAddress ตามพจนานุกรม (ตารางที่ 1) และหากนำชุดข้อมูลใน
ตารางที่ 2 ไปพัฒนาเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ JSON อาจเขียนได้ดังนี้
{ “DeliveryAddress” :
{ “OrganizationName” : “สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”,
“BuildingName” : “อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)”,
“FloorID” : “20-22”,
“BuildingNumber” : “33/4”,
“StreetName” : “ถนนพระราม 9”,
“CitySubdivisionName” : “แขวงห้วยขวาง”,
“CityName” : “เขตห้วยขวาง”,
“CountrySubdivisionName” : “กรุงเทพฯ”,
“PostCode” : “10310”
}
}
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ภาคผนวก ข. รายการ Core Component Type (CCT) ตามมาตรฐานสากล
รายการ core component type (CCT) พร้ อ มองค์ ป ระกอบย่ อ ย (content component และ supplementary component) ตามมาตรฐานสากล
มีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 รายการ Core Component Type (CCT) ตามมาตรฐานสากล
CCT
Amount.
Type
Binary
Object.
Type

Amount. Content
Amount Currency. Identifier

primitive
type
decimal
string

Amount Currency. Code List Version. Identifier
Binary Object. Content

string
binary

Binary Object. Format. Text
Binary Object. Mime. Code
Binary Object. Encoding. Code
Binary Object. Character Set. Code

string
string
string
string

องค์ประกอบย่อย

Binary Object. Filename. Text
Binary Object. Uniform Resource. Identifier
Code. Type Code. Content
Code. Name. Text
Language. Identifier
Code List. Identifier
Code List. Name. Text

string
string
string
string
string
string
string
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นิยาม
มูลค่าทางการเงิน
สกุลเงิน

หมายเหตุ
อ้ า งอิ ง มาตรฐาน
ISO 4217

หมายเลขเวอร์ชันของรายการรหัสสกุลเงิน
วัตถุฐานสอง คือ ชุดลำดับเลขฐานสอง (บิต) ซึง่
มีความยาวจำกัด
รูปแบบของเนื้อหา
ประเภทสื่อ (MIME)
อัลกอริทึมในการเข้ารหัส
อ้ า งอิ ง มาตรฐาน
IETF RFC 2045,
ชุดอักขระของวัตถุฐานสอง หากมีประเภทสื่อ
2046 และ 2047
(MIME) เป็นข้อความ
ชื่อไฟล์
URI ที่เชื่อมโยงไปยังวัตถุฐานสอง
รหัส คือ สายอักขระที่ใช้แทนค่าหรือข้อความ
เพื่อย่อหรือสร้างความเป็นอิสระจากภาษา
ชื่อรหัส
ภาษา
รายการรหัส
ชื่อรายการรหัส
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CCT

องค์ประกอบย่อย

Code List. Agency. Identifier
Code List. Agency Name. Text
Code List. Version. Identifier
Code List. Uniform Resource. Identifier
Code List Scheme. Uniform Resource. Identifier
Date Time. Date Time. Content
Type
Date Time. Format. Text
Identifier. Identifier. Content
Type

Indicator.
Type
Measure.
Type

primitive
type
string
string
string
string
string
string
string
string

Identification Scheme. Identifier
Identification Scheme. Name. Text
Identification Scheme. Agency. Identifier
Identification Scheme. Agency Name. Text
Identification Scheme. Version. Identifier
Identification Scheme Data. Uniform Resource. Identifier
Identification Scheme. Uniform Resource. Identifier
Indicator. Content

string
string
string
string
string
string
string
string

Indicator. Format. Text

string

Measure. Content
Measure Unit. Code
Measure Unit. Code List Version. Identifier

decimal
string
string
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นิยาม

หมายเหตุ

ผู้ประกาศใช้รายการรหัส
ชื่อผู้ประกาศใช้รายการรหัส
หมายเลขเวอร์ชันรายการรหัส
URI ที่เชื่อมโยงไปยังรายการรหัส
URI ที่เชื่อมโยงไปยังแบบแผนรายการรหัส
จุดเฉพาะเจาะจงในมิติเวลา
อ้ า งอิ ง มาตรฐาน
ISO 8601
รูปแบบของวันที่หรือเวลา
ตัวระบุ คือ สายอักขระที่ใช้จำแนกวัตถุออกจาก
วัตถุอื่น ๆ หรือจากวัตถุเดิมในกรณีอื่น ๆ ภายใต้
แบบแผนการจำแนกเดียวกัน
แบบแผนการจำแนก
ชื่อแบบแผนการจำแนก
ผู้ประกาศใช้แบบแผนการจำแนก
ชื่อผู้ประกาศใช้แบบแผนการจำแนก
หมายเลขเวอร์ชันของแบบแผนการจำแนก
URI ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลแบบแผนการจำแนก
URI ที่เชื่อมโยงไปยังแบบแผนการจำแนก
ค่าระบุสถานะ โดยอาจเป็นได้เพียงสองค่าซึ่งไม่
ทับซ้อนกัน
รูปแบบของค่าระบุสถานะ เช่น “text”
(ข้อความ) หรือ “numeric” (ตัวเลข)
ค่าตัวเลขที่เกิดจากการวัด
หน่วยวัด
หมายเลขเวอร์ชันของรายการหน่วยวัด
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CCT
Numeric.
Type

องค์ประกอบย่อย
Numeric. Content
Numeric. Format. Text

Quantity.
Type

Text. Type

Quantity. Content
Quantity Unit. Code
Quantity Unit. Code List. Identifier
Quantity Unit. Code List Agency. Identifier
Quantity Unit. Code List Agency Name. Text
Text. Content
Language. Identifier
Language. Locale. Identifier

primitive
นิยาม
หมายเหตุ
type
integer หรือ ข้อมูลตัวเลข มักกำหนดขึ้นจากการคำนวณ นับ
decimal
หรือไล่ลำดับ
string
รูปแบบของตัวเลข เช่น “integer” (จำนวน
เต็ม), “decimal” (เลขทศนิยม) หรือ
“percent” (ร้อยละ)
decimal
ปริมาณหรือจำนวน (นอกเหนือจากมูลค่าทาง
การเงิน)
string
หน่วยปริมาณ
string
รายการรหัสหน่วยปริมาณ
string
ผู้ประกาศใช้รายการรหัสหน่วยปริมาณ
string
ชื่อผู้ประกาศใช้รายการรหัสหน่วยปริมาณ
string
ข้อความ คือ สายอักขระที่มีความยาวจำกัด มัก
เรียบเรียงเนื้อความเป็นรูปแบบคำในภาษา
หนึ่ง ๆ
string
ภาษา
อ้ า งอิ ง มาตรฐาน
ISO 639
string
ถิ่นภาษา
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ภาคผนวก ค. รายการสัญลักษณ์ (Representation) ตามมาตรฐานสากล
สัญลักษณ์ (representation) คือ รูปแบบการนำเสนอข้อมูล คุณสมบัติ (property) ซึ่ง สัญลักษณ์ปฐมภูมิ (primary representation) เชื่อมโยงกับ core
component type (CCT) (อ้างอิงภาคผนวก ก.) แต่เมื่อ นำไปใช้ เ ป็ น unqualified data type (UDT) เพื่ อจำกัดค่า basic core component (BCC) หรือ basic
business information entity (BBIE) อาจใช้สัญลักษณ์ปฐมภูมิ (primary representation) หรือสัญลักษณ์ทุติยภูมิ (secondary representation) ก็ได้
อนึ่ง หากเอกสารต้นแบบ (message assembly) หนึ่ง ๆ จำเป็นต้องใช้ data type (DT) ที่มีข้อจำกัดทางบริบทหรือรูปแบบเพิ่มเติ ม ผู้พัฒนาสามารถนำ
unqualified data type (UDT) ไปประยุกต์สร้างเป็น qualified data type (QDT) ได้
รายการสัญลักษณ์ปฐมภูมิและสัญลักษณ์ทุติภูมิตามมาตรฐานสากลมีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 รายการสัญลักษณ์ (Representation) ตามมาตรฐานสากล
สัญลักษณ์ปฐมภูมิ
(primary representation)

นิยาม

Amount
Binary Object

มูลค่าทางการเงิน
วัตถุฐานสอง คือ ชุดลำดับเลขฐานสอง (บิต) ซึง่ มีความยาวจำกัด

Code
Date Time

รหัส คือ สายอักขระที่ใช้แทนค่าหรือข้อความ เพื่อย่อหรือสร้างความเป็นอิสระจากภาษา
จุดเฉพาะเจาะจงในมิติเวลา

Identifier

ตัวระบุ คือ สายอักขระที่ใช้จำแนกวัตถุออกจากวัตถุอื่น ๆ หรือจากวัตถุเดิมในกรณีอื่น ๆ
ภายใต้แบบแผนการจำแนกเดียวกัน
ค่าระบุสถานะ โดยอาจเป็นได้เพียงสองค่าซึ่งไม่ทบั ซ้อนกัน
ค่าตัวเลขที่เกิดจากการวัด

Indicator
Measure
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สัญลักษณ์ทตุ ิยภูมิ
(secondary representation)
Graphic
Picture
Sound
Video
Date
Time
-
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สัญลักษณ์ปฐมภูมิ
(primary representation)

นิยาม

Numeric

ข้อมูลตัวเลข มักกำหนดขึ้นจากการคำนวณ นับ หรือไล่ลำดับ

Quantity
Text

จำนวนหรือปริมาณ (นอกเหนือจากมูลค่าทางการเงิน)
ข้อความ คือ สายอักขระที่มีความยาวจำกัด มักเรียบเรียงเป็นรูปแบบคำในภาษาหนึ่ง ๆ
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สัญลักษณ์ทตุ ิยภูมิ
(secondary representation)
Value
Rate
Percent
Name
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