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1. คานา
บริกำรระบบบัญชีข้อมูลภำครัฐ นอกจำกเข้ำถึงใช้งำนโดยตรงกับผ่ำนเว็บท่ำที่ https://gdcatalog.go.th
และนำมำนุกรมบัญชีข้อมูลภำครัฐที่ https://directory.gdcatalog.go.th แล้วเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำร
ค้นหำชุดข้อมูลที่หน่วยงำนรัฐจัดเก็บ ถือครอง และได้ลงทะเบียนชุดข้อมูลกับระบบบัญชีข้อมูลภำครัฐแล้วนั้น
เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกกำรใช้ทะเบียนบัญชีข้อมูลภำครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงำน
สถิติแห่งชำติ จึงได้จัดทำบริกำรเชื่อ มต่อด้วยช่องทำงโปรแกรม หรือ API ให้กับนักพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ของหน่วยงำนที่มีควำมต้องกำรเรียกใช้ทะเบียนบัญชีข้อมูลแบบอัตโนมัติ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งำน
แบบทันทีทันใดใน ๒ ลักษณะ คือ กำรเชื่อมต่อทำงโปรแกรมแบบ CKAN API และ กำรเชื่อมต่อทำงโปรแกรม
แบบ Directory API ซึ่ ง จะรวมเรี ย กว่ ำ GDCatalog API โดยทั้ ง สองลั ก ษณะจะเป็ น กำรเรี ย กใช้ ท ะเบี ย น
ชุดข้อมูลที่หน่วยงำนภำครัฐได้ลงทะเบียนบัญชีแล้วแต่จะมีชุดฟังก์ชั่นกำรใช้งำนที่แตกต่ำงกัน (name space)
โดยชุดฟังก์ชั่นกำรใช้งำนแบบ CKAN API นั้นเป็นชุดฟังก์ชั่นสำหรับซอฟต์แวร์ Data Management
ของผู้พัฒนำระบบ CKAN ซึ่งมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเปลี่ ยนไปตำมรุ่นของกำรพัฒนำสำหรับ CKAN API
ที่ใช้งำนในระบบบัญชีข้อมูลภำครัฐเป็นรุ่น 2.9 ส่วนชุดฟังก์ชั่นกำรใช้งำนแบบ Directory API นั้นเป็นชุดฟังก์ชั่น
สำหรับกำรเรียกใช้งำนเพื่องำนนำมำนุกรมเป็นรุ่น 1.0

2. คาศัพท์ที่สาคัญ
2.1. Token หมำยถึง รหัสชั่วครำว มีกำหนดเวลำหมดอำยุสำหรับใช้ในกำรเชื่อมต่อระบบ เพื่อเรียกใช้งำน
API
2.2. API-Key หมำยถึง รหัสสำหรับใช้ในกำรเชื่อมต่อระบบโดยไม่มีกำหนดเวลำหมดอำยุ เพื่อเรียกใช้งำน API
2.3. Parameters หมำยถึง ตัว แปรที่ส่ งไปยังฟังชั่นของ API ตำมข้อกำหนดของฟังชั่น นั้นๆ เช่น full
mandatory และ none
2.4. Client_id หมำยถึง หมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้ ใช้ในกำร Authorization เพื่อให้
ได้รับ Token
2.5. Client_secret หมำยถึง รหัสหมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้ ใช้ในกำร Authorization
เพื่อให้ได้รับ Token
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3. องค์ประกอบทะเบียนบัญชีข้อมูล
เจ้ำของชุดข้อมูล

กลุ่ม/หมวดหมู่

ชุดข้อมูล

ทรัพยำกรข้อมูล

คำอธิบำย
ชุดข้อมูล

คำอธิบำย
ทรัพยำกรข้อมูล

แหล่งเก็บข้อมูล

รูปแสดง องค์ประกอบทะเบียนบัญชีข้อมูลภำครัฐ

4. คาอธิบายชุดข้อมูล
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1

ชื่อทางเทคนิค
(Field name)
data_type

Data Type

2
3

title
owner_org

Dataset Name
Organization

ชื่อชุดข้อมูล
องค์กร

4
5
6
7
8

maintainer
maintainer_email
tag_string
notes
objective

Contact Person
Contact Email
Tags
Description
Objective

ชื่อผู้ติดต่อ
อีเมลผู้ติดต่อ
คำสำคัญ
รำยละเอียด
วัตถุประสงค์

ลาดับ

ชื่อรายการภาษาอังกฤษ
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ชื่อรายการ
ภาษาไทย
ประเภทชุด
ข้อมูล

Value
ข้อมูลระเบียน
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลหลำกหลำยประเภท
ข้อมูลภุมิสำรสนเทศเชิงพื้นที่
ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ผู้ใช้ระบุ
ผู้ใช้เลือกตำมองค์กรที่มีใน
ระบบ
ผู้ใช้ระบุ
ผู้ใช้ระบุ
ผู้ใช้ระบุ
ผู้ใช้ระบุ
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
แผนควำมมั่นคงแห่งชำติ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ
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ลาดับ

ชื่อทางเทคนิค
(Field name)

ชื่อรายการภาษาอังกฤษ

ชื่อรายการ
ภาษาไทย

Value
แผนปฏิรูปประเทศ
แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค.
2560)
นโยบำยรัฐบำล/ข้อสั่งกำร
นำยกรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี
เพื่อกำรให้บริกำรประชำชน
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจหน่วยงำน
ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนำนำชำติ
ไม่ทรำบ
อื่นๆ

9.1

update_frequency
_unit

Update Frequency
Unit

หน่วยควำมถี่
ของกำร
ปรับปรุงข้อมูล

9.2

update_frequency
_interval

Update Frequency
Interval

10

geo_coverage

Geo Coverage

ค่ำควำมถี่ของ
กำรปรับปรุง
ข้อมูล (ควำมถี่
น้อยที่สุด)
ขอบเขตเชิง
ภูมิศำสตร์หรือ
เชิงพื้นท
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ไม่ทรำบ
ปี
ครึ่งปี
ไตรมำส
เดือน
สัปดำห์
วัน
วันทำกำร
ชั่วโมง
นำที
ตำมเวลำจริง
ไม่มีกำรปรับปรุงหลังจำกกำร
จัดเก็บข้อมูล
อื่นๆ
ผู้ใช้ระบุ

ไม่มี
โลก
ทวีป/กลุ่มประเทศในทวีป
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ลาดับ

11
12

ชื่อทางเทคนิค
(Field name)

data_source
data_format

ชื่อรายการภาษาอังกฤษ

Data Source
Data Format
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ชื่อรายการ
ภาษาไทย

Value

กลุ่มประเทศทำงเศรษฐกิจ
ประเทศ
ภำค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้ำน
เทศบำล/อบต.
พิกัด
ไม่ทรำบ
อื่นๆ
แหล่งที่มำ
ผู้ใช้ระบุ
รูปแบบกำรเก็บ ไม่ทรำบ
ข้อมูล
Database
CSV
XML
Image
Video
Audio
Text
JSON
HTML
XLS
PDF
RDF
NoSQL
Arc/Info Coverage
Shapefile
GeoTiff
GML
อื่นๆ
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13

ชื่อทางเทคนิค
(Field name)
data_category

Data Category

14

license_id

License

ลาดับ

ชื่อรายการภาษาอังกฤษ

ชื่อรายการ
ภาษาไทย
หมวดหมู่ข้อมูล
ตำมธรรมำภิ
บำลข้อมูล
ภำครัฐ
สัญญำอนุญำต
ให้ใช้ข้อมูล

Value
ข้อมูลสำธำรณะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลควำมมั่นคง
ข้อมูลควำมลับทำงรำชกำร
License not specified
Creative Commons
Attributions
Creative Commons
Attribution Share-Alike
Creative Commons NonCommercial (Any)
Open Data Common
GNU Free Documentation
License
อื่นๆ

5. การแจ้งขอลงทะเบียนใช้งาน GDCatalog API
กำรขอใช้บริกำรเชื่อมต่อข้อมูลผ่ำน API ของระบบ GD Directory Service นั้นผู้ขอใช้บริกำรจะต้อง
ทำกำรลงทะเบียนขอ Client ID, Client Secret, Username, Password สำหรับใช้ทำกำร Authorization
ก่อนถึงจะเข้ำถึงข้อมูลผ่ำน API ของระบบได้
5.1. แจ้งลงทะเบียนกำรใช้งำนโดยกรอกข้อมูลลงแบบลงทะเบียนและส่งมำยังสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
(โหลดแบบลงทะเบียนได้จำก https://gdhelppage.nso.go.th/data/04/files/api_register_form.pdf)
5.2. ส ำนั กงำนสถิติแห่ งชำติล งทะเบียนผู้ ใช้ API และ แจ้งข้อมูล รำยละเอียดกำรเชื่ อมต่อ ให้ กั บ
ผู้พัฒนำระบบ
หน่วยงาน

สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)

1. กรอกข้อมูลแบบลงทะเบียนขอใช้
บริกำร GDCatalog API

1. ทำกำรลงทะเบียนผู้ขอใช้บริกำร
GDCatalog
API

2. ส่งแบบลงทะเบียนขอใช้บริกำร
GDCatalog API มำยัง
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

2. แจ้งข้อมูลรำยละเอียดกำรใช้บริกำร
GDCatalog API ให้หน่วยงำนทรำบ
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6. รูปแบบบริการ GDCatalog API
6.1. CKAN API เป็น API ที่เปิดให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเข้ำถึงและปรับปรุงข้อมูลบน GDCatalog
6.2. Directory API เป็น API เปิดให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเข้ำถึงบริกำรนำมำนุกรมชุดข้อมูลและข้อมูล

7. ขั้นตอนโดยย่อการใช้งานด้วยชุดคาสั่ง
7.1. กรณีใช้ CKAN API
1) เลือกวิธีกำรตรวจสอบกำรเข้ำถึง API เป็นแบบ API-Key หรือ แบบ Token
2) กำรเรียกใช้ชื่อฟังก์ชั่น และ ตัวแปร (Parameter) ที่ใช้ตำมข้อกำหนดของฟังก์ชั่น
3) กำรอ่ำน JSON Object เพื่อใช้งำน
7.2. กรณี Directory API
1) ต้องร้องขอรับ Token Key
2) กำรรีเฟรช์ Token Key และ ตัวแปร (Parameter) ที่ใช้ตำมข้อกำหนดของฟังก์ชั่น
3) กำรเรียกใช้ชื่อฟังก์ชั่น และ ตัวแปร (Parameter) ที่ใช้ตำมข้อกำหนดของฟังก์ชั่น
4) กำรอ่ำน JSON Object เพื่อใช้งำน

8. เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการเชือ่ มต่อ API
กำรเชื่อมต่อด้วย API จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อทดสอบกำรเรียกใช้ งำน ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วย
นักพัฒนำที่ได้รับควำมนิยม เช่น Postman (https://learning.postman.com/docs/getting-started/introduction)
หรือ CURL (https://curl.se/docs) ซึ่งนักพัฒนำสำมำรถโหลดจำกผู้พัฒนำเครื่องมือได้โดยตรง

9. CKAN API
CKAN API สำมำรถเรียกดูจำก https://docs.ckan.org/en/2.9/api/index.html
ฟังก์ชั่น

รายละเอียด
package_list
แสดงรำยกำรชื่อชุดข้อมูล *
แสดงรำยกำรรำยละเอียดชุดข้อมูล
current_package_list_with_resources
พร้อมทรัพยำกร *
แสดงรำยกำรสมำชิก เช่น
member_list
ผู้ใช้ในองค์กร, ชุดข้อมูลในองค์กร,
ชุดข้อมูลในกลุ่มชุดข้อมูล *
group_list
แสดงรำยกำรกลุ่มชุดข้อมูล
organization_list
แสดงรำยกำรหน่วยงำน
tag_list
แสดงรำยกำรคำสำคัญ
user_list
แสดงรำยกำรผู้ใช้
package_show
แสดงรำยละเอียดชุดข้อมูลที่ต้องกำร *
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Authorization Roles
API-Key User
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ฟังก์ชั่น
resource_show
group_show
organization_show
group_package_show
user_show
package_search
resource_search
package_create
resource_create
member_create
group_create
organization_create
user_create
organization_member_create
resource_update
resource_patch
package_update
package_patch
group_update
organization_update
organization_patch
user_update
user_generate_apikey
user_delete
package_delete
resource_delete
member_delete

รายละเอียด
แสดงรำยละเอียดทรัพยำกรที่ต้องกำร *
แสดงรำยละเอียดกลุ่มชุดข้อมูลที่
ต้องกำร
แสดงรำยละเอียดหน่วยงำนที่ต้องกำร
แสดงรำยกำรชุดข้อมูลในกลุ่มชุด
ข้อมูลที่ต้องกำร *
แสดงรำยละเอียดผู้ใช้ที่ต้องกำร
แสดงรำยละเอียดชุดข้อมูลที่สัมพันธ์
กับคำค้น *
แสดงรำยละเอียดทรัพยำกรที่สัมพันธ์
กับคำค้น *
สร้ำงชุดข้อมูล
สร้ำงทรัพยำกรในชุดข้อมูล
เพิ่มชุดข้อมูลเข้ำกลุ่มชุดข้อมูล
สร้ำงกลุ่มชุดข้อมูล
สร้ำงหน่วยงำน
สร้ำงผู้ใช้
เพิ่มผู้ใช้เข้ำหน่วยงำน

Authorization Roles
-

ปรับปรุงทรัพยำกรในชุดข้อมูล

API-Key Editor

ปรับปรุงชุดข้อมูล

API-Key Editor

ปรับปรุงกลุ่มชุดข้อมูล

API-Key Sysadmin

ปรับปรุงหน่วยงำน

API-Key Sysadmin

ปรับปรุงผู้ใช้
สร้ำง API-Key ให้กับผู้ใช้
ลบผู้ใช้
ลบชุดข้อมูล
ลบทรัพยำกรในชุดข้อมูล
นำชุดข้อมูลออกจำกกลุ่ม

API-Key Sysadmin
API-Key Sysadmin
API-Key Sysadmin
API-Key Editor
API-Key Editor
API-Key Editor
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ฟังก์ชั่น
group_delete
organization_delete
organization_member_delete

รายละเอียด
ลบกลุ่มชุดข้อมูล
ลบหน่วยงำน
นำผู้ใช้ออกจำกหน่วยงำน

Authorization Roles
API-Key Sysadmin
API-Key Sysadmin
API-Key Sysadmin

หมำยเหตุ * API ที่เกี่ยวกับชุดข้อมูลอำจจะต้องใช้ API-Key ในกรณีแสดงผลชุดข้อมูลที่เป็น private
ตัวอย่ำงกำรใช้ชุดคำสั่งภำษำ Python ที่ใช้ API-Key
1) กำรเขียนโปรแกรมภำษำ Python เรียกใช้ CKAN API แบบ POST เพื่อสร้ำงชุดข้อมูล
1
2
3
4
5

import json
import requests
ckan_url = 'http://xxx.go.th'
api_key = 'xxx'
dataset_dict = {'name': 'dataset_04',
'data_type': 'ข้อมูลระเบียน',
'title': 'ชื่อชุดข้อมูล',
'owner_org': 'dep-1',
'allow_harvest': 'True',
'maintainer': 'หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล',
'maintainer_email': 'maintainer@mail.go.th',
'tag_string': ['แท็ก 1', 'แท็ก 2'],
'notes': 'รำยละเอียดชุดข้อมูล',
'objective': ['อื่นๆ'],
'objective_other': 'เพื่อสนับสนุนภำครัฐ',
'update_frequency_unit': 'ตำมเวลำจริง',
'geo_coverage': 'อื่นๆ',
'geo_coverage_other': 'อื่นๆ',
'data_source': 'จำกกำรดำเนินงำน',
'data_format': ['JSON', 'XLS'],
'data_category': 'ข้อมูลสำธำรณะ',
'license_id': 'Open Data Common',
'private': True}
6 headers = {'Content-type': 'application/json', 'Authorization': api_key}
7 response = requests.post(url = ckan_url+'/api/3/action/package_create', data =
json.dumps(dataset_dict), headers = headers)
8 response.json()
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โค้ดโปรแกรมดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้
• บรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 2 เป็นกำรประกำศกำรใช้ python library json และ requests
• บรรทัดที่ 3 กำหนดค่ำตัวแปร url ของ catalog
• บรรทัดที่ 4 กำหนดค่ำตัวแปร api-key ของผู้ใช้ catalog
• บรรทัดที่ 5 จัดเตรียมค่ำ metadata ของชุดข้อมูลที่จะทำกำรสร้ำง
• บรรทัดที่ 6 จัดเตรียมค่ำ headers ของกำรส่ง http-request
• บรรทัดที่ 7 ส่งค่ำ metadata และ header ผ่ำน post request CKAN API เพื่อสร้ำงชุด
ข้อมูล โดยใช้ package_create
• บรรทัดที่ 8 แสดงผลค่ำ response เป็น log ประมวลผลกำรสร้ำงชุดข้อมูล
2) กำรเขียนโปรแกรมภำษำ Python เรียกใช้ CKAN API แบบ GET เพื่อแสดงชุดข้อมูลที่ต้องกำร
1
2
3
4
5
6
7

import json
import requests
ckan_url = 'http://xxx.go.th'
api_key = 'xxx'
data_dict = {'id': 'dataset_04'}
headers = {'Content-type': 'application/json', 'Authorization': api_key}
response = requests.get(url = ckan_url+'/api/3/action/package_show', data =
json.dumps(data_dict), headers = headers)
8 response.json()
โค้ดโปรแกรมดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้
• บรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 2 เป็นกำรประกำศกำรใช้ python library json และ requests
• บรรทัดที่ 3 กำหนดค่ำตัวแปร url ของ catalog
• บรรทัดที่ 4 กำหนดค่ำตัวแปร api-key ของผู้ใช้ catalog (สำหรับ api ที่จำเป็นต้องส่ง apikey)
• บรรทัดที่ 5 จัดเตรียมค่ำ parameter ที่ต้องส่งให้กับ api
• บรรทัดที่ 6 จัดเตรียมค่ำ headers ของกำรส่ง http-request
• บรรทัดที่ 7 ส่งค่ำ parameter และ header ผ่ำน get request CKAN API เพื่อแสดงชุด
ข้อมูลโดยใช้ package_show
• บรรทัดที่ 8 แสดงผลค่ำ response เป็น log ประมวลผลกำรแสดงชุดข้อมูล

ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

หน้ำที่ 10 ของ 39

10. Directory API
10.1. รำยกำร API GD Directory Service ที่เปิดให้บริกำรนั้นสำมำรถเรียกดูได้ที่
https://api.gdcatalog.go.th/v1/api มี Name Space ทำงฟังก์ชั่นดังนี้
ฟังก์ชั่น
/dataset/list_all

รายละเอียด
เรียกดูรำยละเอียดของชุดข้อมูล
โดยมี 3 Parameters ที่ต้องกำหนด
1. option คือ กำรแสดงข้อมูล
ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ
- full = แสดงคำอธิบำยชุดข้อมูลและ
ทรัพยำกรของชุดข้อมูล
- mandatory = แสดงเฉพำะคำอธิบำย
ชุดข้อมูล 14 ตัว
- none = แสดงเฉพำะชื่อชุดข้อมูล)
2. rows คือ จำนวนชุดข้อมูล
3. start คือ หน้ำที่ต้องกำรโดยเริ่มจำก 0

Authorization
client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/dataset/by_id

เรียกดูรำยละเอียดของชุดข้อมูล
โดยมี 2 Parameters ที่ต้องกำหนด
1. dataset_id คือ id ของชุดข้อมูล
2. option คือ กำรแสดงข้อมูล
ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ full, mandatory,
none

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/dataset/by_name

เรียกดูรำยละเอียดของชุดข้อมูล
โดยมี 2 Parameters ที่ต้องกำหนด
1. title คือ ชื่อของชุดข้อมูล
2. option คือ กำรแสดงข้อมูล
ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ full, mandatory,
none

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/dataset/by_meta

เรียกดูรำยละเอียดของชุดข้อมูล
โดยมี 5 Parameters ที่ต้องกำหนด
1. option คือ กำรแสดงข้อมูล
ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ full, mandatory,
none

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type
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ฟังก์ชั่น

รายละเอียด
2. key meta_name คือ key ของ
metadata ที่ต้องกำร
3. value meta_name คือ ข้อมูลของ
metadata ที่ต้องกำร
4. rows คือ จำนวนชุดข้อมูล
5. start คือ หน้ำที่ต้องกำรโดยเริ่มจำก 0

Authorization

/dataset/by_ministry

เรียกดูรำยละเอียดของชุดข้อมูล
โดยมี 4 Parameters ที่ต้องกำหนด
1. option คือ กำรแสดงข้อมูล
ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ full, mandatory,
none
2. ministry_id คือ id ของกระทรวง
(ในที่นี้ได้ตั้งค่ำเป็น Dropdown ไว้)
3. rows คือ จำนวนชุดข้อมูล
4. start คือ หน้ำที่ต้องกำรโดยเริ่มจำก 0

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/dataset/by_department

เรียกดูรำยละเอียดของชุดข้อมูล
โดยมี 4 Parameters ที่ต้องกำหนด
1. department_id คือ id ของหน่วยงำน
(ในที่นี้ได้ตั้งค่ำเป็น Dropdown ไว้)
2. option คือ กำรแสดงข้อมูล
ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบ full, mandatory,
none
3. rows คือ จำนวนชุดข้อมูล
4. start คือ หน้ำที่ต้องกำรโดยเริ่มจำก 0

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/resource/list_all

เรียกดูรำยละเอียดทรัพยำกรของชุดข้อมูล client_id,
โดยมี 1 Parameters ที่ต้องกำหนด
client_secret,
dataset_id คือ id ของชุดข้อมูล
username, password
grant_type
เรียกดูรำยละเอียดทรัพยำกรของชุดข้อมูล client_id,
โดยมี 1 Parameters ที่ต้องกำหนด
client_secret,
resource_id คือ id ของทรัพยำกรข้อมูล username, password
grant_type

/resource/by_id
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ฟังก์ชั่น
/resource/by_name

รายละเอียด
Authorization
เรียกดูรำยละเอียดทรัพยำกรของชุดข้อมูล client_id,
โดยมี 1 Parameters ที่ต้องกำหนด
client_secret,
name คือ ชื่อของทรัพยำกรข้อมูล
username, password
grant_type

/resource/by_ministry

เรียกดูรำยละเอียดทรัพยำกรของชุดข้อมูล
โดยมี 1 Parameters ที่ต้องกำหนด
ministry_id คือ id ของกระทรวง
(ในที่นี้ได้ตั้งค่ำเป็น Dropdown)

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/resource/by_department

เรียกดูรำยละเอียดทรัพยำกรของชุดข้อมูล
โดยมี 1 Parameters ที่ต้องกำหนด
department_id คือ id ของหน่วยงำน
(ในที่นี้ได้ตั้งค่ำเป็น Dropdown ไว้)

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/data/content

เรียกดูข้อมูลที่อยู่ในทรัพยำกรของ
ชุดข้อมูล
โดยมี 1 Parameters ที่ต้องกำหนด
resource_id คือ id ของทรัพยำกรข้อมูล

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/data/dict

เรียกดูข้อมูลหัวตำรำงที่อยู่ในทรัพยำกร
ของชุดข้อมูล
โดยมี 1 Parameters ที่ต้องกำหนด
resource_id คือ id ของทรัพยำกรข้อมูล

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/report/totaldataset_all

เรียกดูจำนวนชุดข้อมูลทั้งหมด
โดยจะแสดงข้อมูลของแต่ละหน่วยงำน
โดยมี 1 Parameters ที่ต้องกำหนด
ckan_url คือ url ของ ckan ที่ต้องกำรดู
รำยงำน

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/report/totaldataset_by
_department

เรียกดูจำนวนชุดข้อมูลทั้งหมดของ
หน่วยงำน
โดยมี 2 Parameters ที่ต้องกำหนด
1. department_id คือ id ของหน่วยงำน
(ในที่นี้ได้ตั้งค่ำเป็น Dropdown ไว้)

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type
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ฟังก์ชั่น

/report/totaldataset_by
_ministry

รายละเอียด
2. ckan_url คือ url ของ ckan ที่
ต้องกำรดูรำยงำน
เรียกดูจำนวนชุดข้อมูลทั้งหมดของ
กระทรวง
โดยมี 2 Parameters ที่ต้องกำหนด
1. ministry_id คือ id ของกระทรวง
(ในที่นี้ได้ตั้งค่ำเป็น Dropdown)
2. ckan_url คือ url ของ ckan ที่
ต้องกำรดูรำยงำน

Authorization

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/report/totaldataset_format เรียกดูจำนวนทั้งหมดของไฟล์แต่ละชนิด
_all
โดยมี 1 Parameters ที่ต้องกำหนด
ckan_url คือ url ของ ckan ที่ต้องกำรดู
รำยงำน

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/report/totaldataset_format เรียกดูจำนวนทั้งหมดของไฟล์แต่ละชนิด
_by_department
ของหน่วยงำน
โดยมี 2 Parameters ที่ต้องกำหนด
1. department_id คือ id ของหน่วยงำน
(ในที่นี้ได้ตั้งค่ำเป็น Dropdown ไว้)
2. ckan_url คือ url ของ ckan ที่
ต้องกำรดูรำยงำน
/report/totaldataset_format เรียกดูจำนวนทั้งหมดของไฟล์แต่ละชนิด
_by_ministry
ของกระทรวง
โดยมี 2 Parameters ที่ต้องกำหนด
1. ministry_id คือ id ของกระทรวง
(ในที่นี้ได้ตั้งค่ำเป็น Dropdown)
2. ckan_url คือ url ของ ckan ที่
ต้องกำรดูรำยงำน

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/report/totaltag_all

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

เรียกดูจำนวนรำยกำรคำสำคัญทั้งหมด
โดยมี 1 Parameters ที่ต้องกำหนด
ckan_url คือ url ของ ckan ที่ต้องกำรดู
รำยงำน
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ฟังก์ชั่น
/report/totaltag_by
_department

รายละเอียด
เรียกดูจำนวนรำยกำรคำสำคัญทั้งหมด
ของหน่วยงำน
โดยมี 2 Parameters ที่ต้องกำหนด
1. department_id คือ id ของหน่วยงำน
(ในที่นี้ได้ตั้งค่ำเป็น Dropdown ไว้)
2. ckan_url คือ url ของ ckan ที่
ต้องกำรดูรำยงำน

Authorization
client_id,
client_secret,
username, password
grant_type

/report/totaltag_by
_ministry

เรียกดูจำนวนรำยกำรคำสำคัญทั้งหมด
ของกระทรวง
โดยมี 2 Parameters ที่ต้องกำหนด
1. ministry_id คือ id ของกระทรวง
(ในที่นี้ได้ตั้งค่ำเป็น Dropdown)
2. ckan_url คือ url ของ ckan ที่
ต้องกำรดูรำยงำน

client_id,
client_secret,
username, password
grant_type
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10.2 ตัวอย่ำงกำรใช้ชุดคำสั่งภำษำ JS (React JS)
1) login key cloak เพือ่ ให้ได้ token ผ่ำน https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/keycloak
โดยใช้ method POST และส่ง body เป็น form-data ดังนี้
• grant_type : required และต้องเป็น password หรือ refresh_token เท่ำนั้น
password ใช้เมื่อ Client ยังไม่มี Token สำหรับเข้ำถึงข้อมูลซึ่ง Token จะมีอำยุ
ประมำณ 30 นำที หลังจำกนั้นระบบจะต้องทำกำร Refresh token เพื่อให้ระบบยัง
สำมำรถเข้ำถึงได้ต่อโดยกำรส่ง refresh_token ไปขอ Token ใหม่มำ
• client_id : หมำยเลขทีส่ ำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้
• client_secret : รหัสหมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้
• username : ชื่อผู้ใช้ที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้
• password : รหัสผ่ำนที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้
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2) ในกำรใช้งำน Request API ต่ำงๆ จำเป็นต้องแนบ Token ไปด้วยเพื่อใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร
ข้อมูลระหว่ำง Backend และ Frontend โดยแนบผ่ำน Headers ตัวอย่ำงเช่น
Authorization: Bearer
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiI3IiwianRpIjoiODU0ZWIzMTgyMjExYW
FhYTEyOGI0MDA0NzFhYmY3NDVmZGQ3ZWIxNGNiNWIxMjk2NmRlMGY1NTk0YmJiMDhmNj
E1YmM0ZjBjYzE5MDM5NDkiLCJpYXQiOjE2MjY1NDU2NDIuODgxNzYyLCJuYmYiOjE2MjY1ND
U2NDIuODgxNzY0LCJleHAiOjE2MjY2MzIwNDIuNjYwODY1LCJzdWIiOiJlMDkwYzc1Ny00OTk4
LTQ5NGUtOGNlNi1kYjVjMzliODBlMzIiLCJzY29wZXMiOltdfQ.qzoHo7InVvv7wjquYCsU5hcKV
w7PZCZYTkZZatMZHiZDO6AJujhMRVCgE9yYUqrZsErBldmL3jUad2P6iy528CWp1txANnIhQ
J52crJ6NeOf2JCoJUHM3zBJA0rHV1fkADvwbd4yKp7aRKjxTgHYvzIdGK2UIpprLPIMpsymGccdGlA4tUMy5V9hWDLwfCiGmVZRhCbKg3QWSaBeOR0aCRlQVPdZKiQqnueU1kxy3M4_CiR53WUDsSK55Jh5ir93a47uia34o4A1VeGi30u3RWi66PZuxo2Il_egZdqLpL9RgyrqrurI_7_R78zjJs_T2PsZUzh13B6J6r11gRhJ1oz53JoBlBiv4ypY7M1myEdxEmDFDbTJvITw5wON2StGJ-ewd_2HQZIdF9NuIk_qpaOOTMLIt12v_IqzFg2UrwyfoK4pppB4OxDQ8dOSv5fEWteaPuRR126Qfmc3M7d9qt86BudSO7jV6SGZmt07flzG4aIQN8VKadMZmz7h5QThAX7z
hGDbFcnr2VBeQNQqGMRpKLecA2SEr59esUIoIMbpPQry114x2i0JIebw2CcZJRsWTQciLkDac
1gEN0ZLmZhIT4MU0DLwj6V3KQoUVyYwMKWgSjqBTuHR9zYqGtown8_g-PS0RuxTBQh7PWJgOvTwWG2m1hSw07U
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3) ตัวอย่ำงกำรใช้งำนกำร Request API โดยใช้ Library Axios ในกำรติดต่อสื่อสำร HTTP
Axios.get(`${process.env.NEXT_PUBLIC_APIURL/*ลิ้ง API ตำมด้วยพำทของ API*/}/ckan/all?`, {
headers: {
‘Authorization’: `Bearer ${Token}` /* แนบโทเค็นที่ได้จำกกำรล็อกอินผ่ำนระบบ Keycloak*/
},
}).then(({ data: { data } }) => {
//หำกกำร request API สำเร็จจะเข้ำทำงำนที่ฟังชั่นนี้ และจะรีเทรินค่ำข้อมูลที่ส่งมำจำก API
ผ่ำนตัวแปรที่ชื่อ data

console.log(‘data :>> ‘, data);
dispatch(SET_LOADING(false));
}).catch((error) => {
//หำกเกิดข้อผิดพลำดจะทำให้รเี ทรินค่ำเข้ำมำที่ฟังชั่น catch และแสดงผล error ผ่ำนตัวแปรที่ชื่อ error
console.log(‘error :>> ‘, error);
dispatch(SET_LOADING(false));
})
4) ตัวอย่ำงกำรใช้งำนกำร Refresh API โดยใช้ Library Axios ในกำรติดต่อสื่อสำร HTTP
กำร refresh token ใช้ param ดังนี้
'client_id': 'หมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้',
'client_secret': 'รหัสหมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้',
'grant_type': 'refresh_token',
'refresh_token': token,
import axios from 'axios';
import { Cookies } from 'react-cookie'
import { GetAPIkeyCloak } from '../service/API';
import { setAccessToken } from "../util/Utility";
const token = new Cookies().get('token');
const cookies = new Cookies();
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export default axios.create({
baseURL: process.env.NEXT_PUBLIC_APIURL,
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
// 'Authorization': Bearer ${token?.token}
},
transformRequest: [function (data, headers) {
// Do whatever you want to transform the data
const getopenid = cookies.get('openid');
const token = cookies.get('token');
if (token) {
if (new Date() > new Date(new Date(token.time_stamps?.date).getTime() +
(token.refresh_expires_in-1000) * 1000).getTime() && new Date() < new Date(new
Date(token.time_stamps?.date).getTime() + (token.refresh_expires_in) * 1000).getTime())
{
console.log("หมดเวล token")
RefreshToken(token.refresh_token);
} else {
console.log("ยังไม่รีเฟรช");
// RefreshToken(token.refresh_token)
}
}
if (token) {
if (getopenid) {
headers.Authorization = "Bearer " + getopenid.token;
} else {
headers.Authorization = "Bearer " + token.token;
}
}
return JSON.stringify(data);
}],
});
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const RefreshToken = async(refreshtokenval) => {
let succesdata;
const getapi = () => axios.post(process.env.NEXT_PUBLIC_APIURL+'/keycloak', {
grant_type: "refresh_token",
client_id: "หมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้",
client_secret: "รหัสหมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้",
refresh_token:refreshtokenval
}).then(({ data }) => {
console.log('datatoken :>> ', data);
return data.data
}).catch((error)=>{
console.log('errortokenrefresh :>> ', error);
GetAPIkeyCloak();
})
succesdata = getapi();
let gettoken = await getapi().then((data) => data);
console.log(gettoken)
await cookies.set('token', gettoken);
await setAccessToken(gettoken.token);
location.reload();
return succesdata;
}
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export const GetAPIkeyCloak = async () => { //---ดึงข้อมูล token จำก KeyCloak
// let gettoken = JSON.parse(localStorage.getItem ('KEYCLOAK'));
let gettoken = cookies.get('token');
let succesdata;
console.log('gettoken :>> ', gettoken);
let GETKEYCLOAK = async () => {
const getapi = () => API.post('/keycloak', {
grant_type: "password",
client_id: "หมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้",
client_secret: "รหัสหมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้",
username: "ชื่อผู้ใช้ที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้",
password: "รหัสผ่ำนที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้",
}).then(({ data }) => data.data);
succesdata = getapi();
let gettokenkeyklock = await getapi().then((data) => data)
await cookies.set('token', gettokenkeyklock);
await setAccessToken(gettokenkeyklock.token);
return succesdata;
}
if (gettoken !== null && gettoken !== undefined) {
let checktokentime =
new Date() > new Date(new Date(gettoken?.time_stamps?.date)
.getTime() + gettoken.expires_in * 1000).getTime()
// console.log('checktokentime :>> ', checktokentime);
if (checktokentime) {
GETKEYCLOAK()
} else {
setAccessToken(gettoken.token);
succesdata = gettoken;
}
} else {
GETKEYCLOAK()
}
return succesdata;
}
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11. ตัวอย่างการใช้ชุดคาสั่งภาษา PHP
11.1. login เพื่อให้ได้ token ผ่ำน https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/keycloak โดยใช้
method POST และส่ง body เป็น form-data ดังนี้
• grant_type : required และต้องเป็น password หรือ refresh_token เท่ำนั้น password
ใช้เมื่อ Client ยังไม่มี Token สำหรับเข้ำถึงข้อมูลซึ่ง Token จะมีอำยุประมำณ 30 นำที
หลังจำกนั้นระบบจะต้องทำกำร Refresh token เพื่อให้ระบบยังสำมำรถเข้ำถึงได้ต่อโดยกำร
ส่ง refresh_token ไปขอ Token ใหม่มำ
• client_id : หมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้
• client_secret : รหัสหมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้
• username : ชื่อผู้ใช้ที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้
• password : รหัสผ่ำนที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้
11.2. ในกำรใช้งำน API จะใช้ Guzzle, PHP HTTP client (Guzzle เป็น HTTP Client ตัวหนึ่งของ
PHP หน้ำที่ของมันก็เหมือน cURL คือเอำไปเชื่อมต่อไปยัง URL ต่ำงๆ (เช่นพวก REST API)
รองรับ HTTP Transport หลำยรูปแบบ ตั้งแต่ cURL, Socket, PHP Streams) ดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://docs.guzzlephp.org และ https://wp63.co/2019/10/guzzle-php-http-client
11.3. ตัวอย่ำงกำรใช้งำน
<?php
// token ที่ได้จำกกำร login key cloak
$token = '';
// ประกำรกำรใช้งำน GuzzelHttp\Client
$client = new GuzzleHttp\Client(['base_uri' => 'https://api.gdcatalog.go.th/v1 ']);
// ส่ง header สองค่ำ Authoriaztion แบบ Bearer และ Accept
$headers = [
'Authorization' => 'Bearer ' . $token,
'Accept'
=> 'application/json',
];
// parameter แรงคือ method จะใช้ method GET parameter ที่สอง คือ service ของ api
$response = $client->request('GET', '/api/dataset/list_all?option=full', [
'headers' => $headers
]);
// จะ return แสดงค่ำ ของ รำยกำรข้อมูล ถ้ำ token ไม่ผ่ำน ก็จะ return 403 คือ Forbidden
return $response->getBody()->getContents() ;
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11.4. ตัวอย่ำงกำรใช้งำน
<?php
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
use GuzzleHttp\Client;
$client = new Client([
'base_uri' => 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/',
'timeout' => 5.0,
]);
$token = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiI3IiwianRpIjoiNzQyMzR
lZTAwYzA0ZmVhMTdhOWJlNjdiYmJhZTc1NTU4MTFiZGIyZDZlYTlkNGQzYTNkMGYxZDIy
ZmM4NDAyOTFkNjNiMzljNGQ5YWI0NTEiLCJpYXQiOjE2MzE3Njc1MDYuODI5MDcyLCJuY
mYiOjE2MzE3Njc1MDYuODI5MDc1LCJleHAiOjE2MzE4NTM5MDYuNjU1MSwic3ViIjoiZTA5
MGM3NTctNDk5OC00OTRlLThjZTYtZGI1YzM5YjgwZTMyIiwic2NvcGVzIjpbXX0.gObpFtmp
xWkT-Q8FlpZd7elK4kxrQZqGddxznC06lJQwQiTM3XDRKgDHN5ncD_M5qJVyP3DJtImMDkK8v4pp4JJ5Qsn
n3PZt4FwigyJchIivO7PFgigdk5LgCJ9sZKP06Ev_Brj1VhidsV8E1j1CaRESUdJq0HzJeQj2qHeSvLfjbgm0ffpxTldsa6J2ujdsS
skSJ0RyUAaEVL4uSCCao4gxV_yFE_j8_gI-hGi7Y6OHU5CRwF_wN9CyPutNZBT6wdh2bNcjmSER5EhAw_pRINJDlbAvlmZwAgoYeSS9tAkNbG52X
TGnERG7uJ1EFqRvuqM6aLULbrXgAEyI8enIAltDXP1JK8Im13qpUI6v_J5vLS3aSCEAZDPgFXlGa23O2QQegL7hORVvCkBxgEFyMJD9Jtfxqt
O4aeRiYKPB9EOW2p2P5TP2pbEXG_Q9weWuCpIIOr2vKJpCpZ5Hwp5qEdqO0HvJDTnW6
D7q-AB0Ja7SnsUO79FvTFCwWJrqHoxHHsyKhetTxYyttZSuCOobtjfrItyBrmuGAVRpyuxmsw1uhulO2qeMEfyEyC8su8u001GkjCJ_3iEq2OS6cQI
gIlFHUIZzmAnPavnu2TFBpI-HDfWHZ_FVNJYs9BKfah4eiej8MrLePWHbf91di4ByJBZ6cZyVlarqozEV8';
$headers = [
'Authorization' => 'Bearer ' . $token,
'Accept'
=> 'application/json',
];

ศูนย์สำรสนเทศยุทธศำสตร์ภำครัฐ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

หน้ำที่ 24 ของ 39

#----------------- ระบุค่ำ Paremeter ที่ต้องกำรส่งในฟังก์ชัน ------------------$option = 'full';
$dataset_id = '08e14fb3-aaeb-4e79-9e03-ac251aaebdb9';
$word = 'คน';
$meta_name = 'unit_of_measure';
$ministry_id = 'กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม';
$department_id = 'กรมกำรข้ำว';
$resource_id = '7aaa6ffa-76f8-428e-8faa-6de690cdfcc7';
$start = 0;
$rows = 10;
#------------------------------ Dataset API function -----------------------------function get_datset_all($option){
$api = "api/dataset/list_all?option=".$option;
return $api;
}
function get_dataset_by_id($dataset_id){
$api = "api/dataset/by_id?dataset_id=".$dataset_id;
return $api;
}
function get_dataset_by_name($word){
$api = "api/dataset/by_name?word=".$word;
return $api;
}
function get_dataset_by_meta($meta_name,$option,$word,$rows,$start){
$api = "api/dataset/by_meta?meta_name=".$meta_name."&option=".$option."&w
ord=".$word."&rows=".$rows."&start=".$start;
return $api;
}
function get_dataset_by_ministry($ministry_id){
$api = "api/dataset/by_ministry?ministry_id=".$ministry_id;
return $api;
}
function get_dataset_by_department($department_id){
$api = "api/dataset/by_department?department_id=".$department_id;
return $api;
}
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#------------------------------ Resource API function ---------------------------function get_resource_list_all($dataset_id) {
$api = "api/resource/list_all?dataset_id=".$dataset_id;
return $api;
}
function get_resource_by_id($resource_id){
$api = "api/resource/by_id?resource_id=".$resource_id;
return $api;
}
function get_resource_by_name($word){
$api = "api/resource/by_name?word=".$word;
return $api;
}
function get_resource_by_ministry($ministry_id){
$api = "api/resource/by_ministry?ministry_id=".$ministry_id;
return $api;
}
function get_resource_by_department($department_id){
$api = "api/resource/by_department?department_id=".$department_id;
return $api;
}
#------------------------------ Choose function -----------------------------//$api = get_datset_all($option);
//$api = get_dataset_by_id($dataset_id);
//$api = get_dataset_by_name($word);
//$api = get_dataset_by_meta($meta_name,$option,$word,$rows,$start);
//$api = get_dataset_by_ministry($ministry_id);
//$api = get_dataset_by_department($department_id);
//$api = get_resource_list_all($dataset_id)
//$api = get_resource_by_id($resource_id);
//$api = get_resource_by_name($word);
//$api = get_resource_by_ministry($ministry_id);
//$api = get_resource_by_department($department_id);
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//parameter แรกคือ method จะใช้ method GET parameter ที่สอง คือ service ของ api
$response = $client->request('GET', $api, [
'headers' => $headers
]);
// จะ return แสดงค่ำ ของ รำยกำรข้อมูล ถ้ำ token ไม่ผ่ำน ก็จะ return 403 คือ Forbidden
$body = json_decode($response->getBody());
print_r($body);
?>

12. ตัวอย่างการใช้ชุดคาสั่งภาษา Python
12.1. login เพื่อให้ได้ token ผ่ำน https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/keycloak โดยใช้
method POST และส่ง body เป็น form-data ดังนี้
• grant_type : required และต้องเป็น password หรือ refresh_token เท่ำนั้น password
ใช้เมื่อ Client ยังไม่มี Token สำหรับเข้ำถึงข้อมูลซึ่ง Token จะมีอำยุประมำณ 30 นำที
หลังจำกนั้นระบบจะต้องทำกำร Refresh token เพื่อให้ระบบยังสำมำรถเข้ำถึงได้ต่อโดยกำร
ส่ง refresh_token ไปขอ Token ใหม่มำ
• client_id : หมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้
• client_secret : รหัสหมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้
12.2. ตัวอย่ำงกำรใช้งำน
import json
import requests
# ระบุ API ที่ต้องกำรเลือกใช้งำน
url = https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/dataset/list_all/
# กำหนด header
headers = {"X-API-KEY" : "e090c757-4998-494e-8ce6-db5c39b80e32", "accept": "application/json"}
# “X-API-KEY : id ที่ได้จำก Keycloak,
# “accept”: application/json (ข้อมูลที่รับเข้ำมำในรูปแบบ JSON)
payload = {"data_listall" : "none", "rows" : 10, "start" : 0}
# กำหนด Parameters ที่ได้มีกำรกำหนดไว้ในส่วนของ API ที่ใช้งำน
response = requests.get(url, headers=headers, params=payload)
# กำหนด Parameters ตำมรูปแบบ requests.get ดูเพิ่มเติมจำก
# https://docs.python-requests.org/en/master/user/quickstart/#make-a-request
# จะ return แสดงค่ำ ของ รำยกำรข้อมูล หำก ค่ำ “X-API-KEY” ไม่ถูกต้อง ก็จะ return 401 คือ
# Unauthorized (ไม่อนุญำตให้สำมำรถใช้ API)
return response
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12.3. ตัวอย่ำงกำรใช้งำน
import requests
from requests.structures import CaseInsensitiveDict
import ast
def get_token():
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/keycloak'
params = {
'client_id': 'หมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้',
'client_secret' : 'รหัสหมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้',
'grant_type': 'password',
'username' : 'ชื่อผู้ใช้ที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้',
'password': 'รหัสผ่ำนที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้'
}
response = requests.post(url, params, verify=True).content.decode('utf8')
token = ast.literal_eval(response)['data']['token']
print(" Get Token :", token)
print('\n')
return token
#return requests.post(url, params, verify=False).content.decode('utf-8')
def refresh_token(token):
#print(token)
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/keycloak'
params = {
'client_id': 'หมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้',
'client_secret' : 'รหัสหมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้',
'grant_type': 'refresh_token',
'refresh_token': token
}
#print(params)
response = requests.post(url, params, verify=True)
print ( "Refresh Token : ",response)
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# ------------ dataset --------------def get_dataset_all(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/dataset/list_all'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'option': 'full',
'start': 0,
'rows': 10
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
def get_dataset_by_id(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/dataset/by_id'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'dataset_id': '08e14fb3-aaeb-4e79-9e03-ac251aaebdb9',
'option': 'full'
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
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def get_dataset_by_name(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/dataset/by_name'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'word': 'จำนวนสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้คอมพิวเตอร์'
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
def get_dataset_by_meta(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/dataset/by_meta'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'option': 'full',
'meta_name': 'unit_of_measure',
'word': 'คน',
'start': 0,
'rows': 10
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
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def get_dataset_by_ministry(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/dataset/by_ministry'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'option': 'full',
'ministry_id': 'กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม',
'start': 0,
'rows': 10
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
def get_dataset_by_department(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/dataset/by_department'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'option': 'full',
'department_id': 'กรมกำรข้ำว',
'start': 0,
'rows': 10
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
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# ------------ resource --------------def get_resource_list_all(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/resource/list_all'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'dataset_id': 'dc8ca65c-2bdc-4cd4-b127-0e263079c192'
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
def get_resource_by_id(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/resource/by_id'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'resource_id': '1e4b40fd-583e-4c22-8719-28b36d1af20a'
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
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def get_resource_by_name(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/resource/by_name'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'word': 'สถิติกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว290764'
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print('Out Put')
print(api_response);
def get_resource_by_ministry(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/resource/by_ministry'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'option': 'full',
'ministry_id': 'กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม',
'start': 0,
'rows': 10
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
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def get_resource_by_department(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/resource/by_department'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'option': 'full',
'department_id': 'กรมกำรข้ำว',
'start': 0,
'rows': 10
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
# ------------ data --------------def get_data_content(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/data/content'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'resource_id': '1e4b40fd-583e-4c22-8719-28b36d1af20a'
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
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# ------------- report -------------def get_report_totaldataset_all(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/report/totaldataset_all'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'ckan_url': 'https://gdcatalog.go.th/api/3/action/'
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
def get_report_totaldataset_by_department(token):
url =
'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/report/totaldataset_by_department'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'ckan_url': 'https://gdcatalog.go.th/api/3/action/',
'depart' : 'สำนักงำนสถิติแห่งชำติ'
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
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def get_report_totaldataset_by_ministry(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/report/totaldataset_by_ministry'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'ckan_url': 'https://gdcatalog.go.th/api/3/action/',
'ministry': 'กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม'
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
def get_report_totaldataset_format_all(token):
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/report/totaldataset_format_all'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'ckan_url': 'https://gdcatalog.go.th/api/3/action/'
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
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def get_report_totaldataset_format_by_department(token):
url =
'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/report/totaldataset_format_by_department'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'ckan_url': 'https://gdcatalog.go.th/api/3/action/',
'depart' : 'สำนักงำนสถิติแห่งชำติ'
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
def get_report_totaldataset_format_by_ministry(token):
url =
'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/report/totaldataset_format_by_ministry'
headersAPI = CaseInsensitiveDict();
headersAPI = {
'accept': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
params = {
'ckan_url': 'https://gdcatalog.go.th/api/3/action/',
'ministry': 'กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม'
}
response = requests.get(url, headers=headersAPI, params=params,
verify=True)
api_response = response.json()
print(api_response);
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# -----Get Token----token = get_token()
# Get Data Dataset all
get_datset_all(token)
# ---- data set name space ----get_dataset_by_id(token)
get_dataset_by_name(token)
get_dataset_by_meta(token)
get_dataset_by_ministry(token)
get_dataset_by_department(token)
# ---- resource name space ----get_resource_list_all(token)
get_resource_by_id(token)
get_resource_by_name(token)
get_resource_by_ministry(token)
get_resource_by_department(token)
# ---- data space ----get_data_content(token)
get_report_totaldataset_all(token)
get_report_totaldataset_by_department(token)
get_report_totaldataset_by_ministry(token)
get_report_totaldataset_format_all(token)
get_report_totaldataset_format_by_department(token)
get_report_totaldataset_format_by_ministry(token)
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12.4 ตัวอย่ำงกำรใช้งำนกำร Refresh API โดยใช้กำรติดต่อสื่อสำร HTTPS
กำร refresh token ใช้ param
'client_id': 'หมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้',
'client_secret': 'รหัสหมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้',
'grant_type': 'refresh_token',
'refresh_token': token,
def refresh_token(token):
#print(token)
url = 'https://api.gdcatalog.go.th/v1/api/keycloak'
params = {
'client_id': 'หมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้',
'client_secret' : 'รหัสหมำยเลขที่สำนักงำนสถิติแห่งชำติกำหนดให้',
'grant_type': 'refresh_token',
'refresh_token': token
}
#print(params)
response = requests.post(url, params, verify=True)
print ( "Refresh Token : ",response)
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