
ติดต่อรัฐง่าย
แค่ปลายนิว
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บริการให้ตอบโจทย์
ประชาชนเป็นอย่างไร



แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) https://www.dga.or.th/policy-standard/standard/dga-005/3-citizen-portal-roadmap/



เข้าถึงบริการที่หลากหลายผ่านช่อง
ทางเดียว และประชาชนได้ทดลองใช้
บริการของหน่วยงานอื่นได้ 
(Cross-Selling)

แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
สิ่งที่น่าจะสนใจ

การแจ้งเตือน ที่ไม่ให้คุณ
พลาดสิทธิที่พึงมี

การให้บริการผ่านออนไลน์ 
โดยมีหน่วยงานรัฐเจ้าของ
ข้อมูลคอย Support

ระบบถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ผ่านมือถือ 
สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่
ต้องเสียเวลาเดินทาง 

ข้อมูลถูกเชื่อมโยงกับหน่วย
งานเจ้าของข้อมูล ผ่านช่อง
ทางที่ปลอดภัย 

แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) https://www.dga.or.th/policy-standard/standard/dga-005/3-citizen-portal-roadmap/



ประโยชน์ที่ได้รับ
หน่วยงานภาครัฐ
● สามารถพัฒนาและให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลได้โดยง่าย ภายใต้

มาตรฐานเดียวกัน
● มีช่องทางใหม่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของหน่วย

งานได้
● สอดรับกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
● ลดขั้นตอนในการสร้างฐานผู้ใช้งาน
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ภาพรวมการใช้งานทางรัฐ

ดาวน์โหลดแอ
ปพลิเคชัน

สามารถดาวน์โหลดได้
จาก Apple Store และ 

Google Play 

ลงทะเบียน
สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสมัคร สมาชิก
ด้วยตนเองผ่าน แอปพลิ

เคชัน

eKYC
ยืนยันตัวตน

ตรวจสอบสถานะบัตร
ประชาชน กับ กรมการ

ปกครอง และ 
เปรียบเทียบภาพถ่าย

ใบหน้าบนบัตรประชาชน

เข้าใช้งาน
บริการของรัฐ

เข้าใช้งาน Miniapp บน
ทางรัฐ



ตัวอย่างบริการที่อยู่บนทางรัฐ

เครดิตบูโร

ข้อมูลส่วน
บุคคล

กบข

เงินอุดหนุน
เด็กแรกเกิด

ประกันสังคม

สิทธิรักษา
พยาบาล

ค่านํ้า
กปน/กปภ

หนังสือ
รับรองผลฯ

ค่าไฟ
กฟน/กฟภ

ใบสัง่

ใบขับขี่

ทะเบียนรถ
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ทําไมต้องพัฒนา 
Miniapp บนทางรัฐ
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คุณมีแอปพลิเคชัน
ในเครื่องเท่าไร
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มีกี่แอปที่ใช้งานประจํา



5M
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30 7-9
จํานวนแอป
ทัง้หมด

จํานวนแอปเฉลีย่
ในเครือ่งต่อคน

จํานวนแอปเฉลีย่
ทีใ่ช้ประจําต่อวัน

Ref: Line Developer Conference 2019
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Application  
Overflow



SUPER APP - Wechat
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SUPER APP - LINE
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จุดแข็งของทางรัฐ
Time to Market
พัฒนาด้วย web technology 
และสามารถเอาแอปขึ้นได้ทันที ไม่
ต้องรอการอนุมัติ

ข้อมูลถูกต้อง
ข้อมูลที่ส่งให้ Miniapp จะเป็น
ข้อมูลที่ Verify กับ Trusted 
Source ทั้งหมด

รู้ว่าใครใช้
แอปทางรัฐรองรับการยืนยันตัว 
(eKYC) ก่อนสมัครใช้งาน

มีจุดยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชน
ทางรัฐรองรับการเสียบบัตรเพ่ือยืนยันตน เพ่ือให้ได้ IAL 2.3 ปจัจุบัน
สามารถใช้ได้ที่ตู้ Kiosk ของ DGA หรือการยืนยันตัวตนผ่านทางช่อง
ทางอื่นๆ ในอนาคต เช่น D.Dopa, ตู้บุญเติม, ไปรษณีย์ไทย, NDID

แจ้งเตือน
นักพัฒนาสามารถส่ง แจ้งเตือน
เข้าทางรัฐ โดย ไม่ต้องตั้ง 
server หรือจัดการคิวเพ่ิมเติม
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Time to market

จุดแข็งของทางรัฐ
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1-3 วัน
เอาขึ้น Play Store

2-4 สัปดาห์
เอาขึ้น Apple Store



1-3
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วันสําหรับ Android

2-4
สัปดาห์สําหรับ iOS

1-3 วัน
เอาขึน้ Play Store

2-4 สัปดาห์
เอาขึน้ Apple Store

ขนาดหน้าจอที่
หลากหลาย (มาก)

บุคลากรทีเ่ข้าใจ การเขียน
โปรแกรมทัง้ Android, iOS

การอัพเดท Version ของ 
Android, iOS

พฤติกรรมการใช้งานทีต่่าง
กันของผู้ใช้

การแก้ Bug ทีเ่กิดขึน้

ค่าใช้จ่าย Play Store 
and Apple Store

การประชาสัมพันธ์ให้คนมาใช้งาน

การจัดการเรือ่งความปลอดภัย การชักจูงให้คนกลับเข้ามาใช้งาน

eKYC
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รู้ว่าใครใช้

จุดแข็งของทางรัฐ



20

การลงทะเบียนใช้งาน
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การลงทะเบียนใช้งาน
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การลงทะเบียนใช้งาน
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การลงทะเบียนใช้งาน



การลงทะเบียนใช้งาน
ผู้ใช้งานเลือก สมัครด้วยบัตรประชาชน

24



การลงทะเบียนใช้งาน
หน้าจอแนะนําการถ่ายบัตรประชาชน เพ่ือสมัคร
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การลงทะเบียนใช้งาน
ข้อกําหนด และความเป็นส่วนตัว 
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การลงทะเบียนใช้งาน
หน้าจอการสแกนหน้าบัตรประชาชน
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การลงทะเบียนใช้งาน
หน้าจอการสแกนหลังบัตรประชาชน เพ่ืออ่าน 
Laser code
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การลงทะเบียนใช้งาน
หน้าจอยืนยันข้อมูล เพ่ือยืนยันตัวเองกับการ
การปกครองด้วย Laser Code
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การลงทะเบียนใช้งาน
หน้าจอแนะนําในการสแกนใบหน้า
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การลงทะเบียนใช้งาน
หน้าจอการสแกนใบหน้า เพ่ือใช้ในการตรวจ
สอบตัวตนกับบัตรประชาชน
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การลงทะเบียนใช้งาน
กําหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ต้องการ
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การลงทะเบียนใช้งาน
ตังค่า Pin Code 6 หลักที่ต้องการ
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การลงทะเบียนใช้งาน
เพ่ิมอัตลักษณ์บุคคล เช่น ใบหน้า ลายนิวมือ 
หรือม่านตา
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การลงทะเบียนใช้งาน
ลงทะเบียนเสร็จสิน ท่านสามารถเข้าใช้แอปทาง
รัฐได้ทันที
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การลงทะเบียนใช้งาน
หน้าแรก หลังจากลงทะเบียนสําเร็จ
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ข้อมูลถูกต้อง

จุดแข็งของทางรัฐ



ข้อมูลที่ส่งให้ Miniapp
เลขบัตรประชาชน
ถูกยืนยันตัวแล้วกับกรมการปกครองแล้ว

ชือ่
ถูกยืนยันตัวแล้วกับกรมการปกครองแล้ว

ชือ่กลาง

นามสกุล วันเดือนปีเกิด เบอร์มือถือ
เบอร์ต้องถูกยืนยันแล้วเท่านั้น

อีเมล
อีเมลต้องถูกยืนยันแล้วเท่านั้น

การรับแจ้งเตือน
สถานะการรับแจ้งเตือน

ถูกยืนยันตัวแล้วกับกรมการปกครองแล้ว

ถูกยืนยันตัวแล้วกับกรมการปกครองแล้ว ถูกยืนยันตัวแล้วกับกรมการปกครองแล้ว
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ข้อมูลที่ส่งให้ Miniapp
หน้าขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูล
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ข้อมูลที่ส่งให้ Miniapp
หน้าขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูล
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จุดยืนยันตัวด้วย
บัตรประชาชน

จุดแข็งของทางรัฐ



จุดยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชน

DGA Kiosk
ปิดให้บริการตามเวลาของสถาน
ที่ตั้ง ผู้ใช้งานสามารถเสียบบัตร 
ยืนยันตัวได้ด้วยตัวเอง ปจัจุบัน
ตู้ Kiosk ของ DGA เปิดใช้
งานอยู่ทั่วประเทศ 154 ตู้

ตู้บุญเติม
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
ผู้ใช้งานสามารถเสียบบัตร 
ยืนยันตัวได้ด้วยตัวเอง จุดวาง
ตู้จะอยู่ตามจุดชุมชน เช่นในห้าง 
และหน้าร้านสะดวกซื้อ

ไปรษณีย์ไทย
เปิดให้บริการตามเวลาของ
ไปรษณีย์แต่ละสาขา มีเจ้าหน้าที่
คอยช่วยดําเนินการเสียบบัตร 
ยืนยันตัว
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การลงทะเบียนผ่านตู้ DGA Kiosk
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การลงทะเบียนผ่านตู้ DGA Kiosk
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การลงทะเบียนผ่านตู้ DGA Kiosk
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การลงทะเบียนผ่านตู้ DGA Kiosk
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การลงทะเบียนผ่านตู้ DGA Kiosk
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การลงทะเบียนผ่านตู้ DGA Kiosk
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การลงทะเบียนผ่านตู้ DGA Kiosk
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การลงทะเบียนผ่านตู้ DGA Kiosk
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การลงทะเบียนผ่านตู้ DGA Kiosk
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การลงทะเบียนผ่านตู้ DGA Kiosk

52

นําบัญชีและ
รหัสผ่าน 
เข้าใช้งานที่
แอปทางรัฐได้
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การลงทะเบียนผ่านตู้บุญเติม
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การลงทะเบียนผ่านตู้บุญเติม
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การลงทะเบียนผ่านตู้บุญเติม

56

กด Link 
จาก SMS



การลงทะเบียนผ่านตู้บุญเติม
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การลงทะเบียนผ่านตู้บุญเติม
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60

ตัวอย่างหน้าจอ 
Miniapp



เครดิตบูโร
เป็นบริการที่ช่วยให้ประชาชน สามารถตรวจ
สอบเครดิตบูโรแบบย่อได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยสามารถบอกข้อมูลจํานวนบัตรเครดิต 
สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน การเช่าซือ และอื่นๆ 
ได้
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สิทธิการรักษา
บริการที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ
สุขภาพ ได้ว่าปัจจุบันใช้สิทธิอะไร และหาก
ต้องการเข้ารับการรักษา โดยใช้สิทธิ สามารถ
ไปใช้สิทธิที่โรงพยาบาลใด 

พร้อมแสดงข้อมูลว่าสามารถส่งตัวต่อไปได้ที่
ไหน รวมถึงช่องทางการเปลี่ยนหน่วยบริการ
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สิทธิการรักษา
บริการที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ
สุขภาพ ได้ว่าปัจจุบันใช้สิทธิอะไร และหาก
ต้องการเข้ารับการรักษา โดยใช้สิทธิ สามารถ
ไปใช้สิทธิที่โรงพยาบาลใด 

พร้อมแสดงข้อมูลว่าสามารถส่งตัวต่อไปได้ที่
ไหน รวมถึงช่องทางการเปลี่ยนหน่วยบริการ
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สิทธิการรักษา
บริการที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ
สุขภาพ ได้ว่าปัจจุบันใช้สิทธิอะไร และหาก
ต้องการเข้ารับการรักษา โดยใช้สิทธิ สามารถ
ไปใช้สิทธิที่โรงพยาบาลใด 

พร้อมแสดงข้อมูลว่าสามารถส่งตัวต่อไปได้ที่
ไหน รวมถึงช่องทางการเปลี่ยนหน่วยบริการ
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ประกันสังคม
รองรับการตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคม 
และเงินสบทบชราภาพที่มีการจ่ายไปทุกเดือน 
พร้อมแสดงข้อมูลสิทธิโครงการเยียวยากรณี
พิเศษ ที่เกิดขึน
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ประกันสังคม
รองรับการตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคม 
และเงินสบทบชราภาพที่มีการจ่ายไปทุกเดือน 
พร้อมแสดงข้อมูลสิทธิโครงการเยียวยากรณี
พิเศษ ที่เกิดขึน

66



การประปานครหลวง
รองรับการตรวจสอบค่านํา ในแต่ละเดือน 
พร้อมรองรับการชําระเงินผ่าน QR Code และ 
Barcode
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การประปานครหลวง
รองรับการตรวจสอบค่านํา ในแต่ละเดือน 
พร้อมรองรับการชําระเงินผ่าน QR Code และ 
Barcode
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การประปานครหลวง
รองรับการตรวจสอบค่านํา ในแต่ละเดือน 
พร้อมรองรับการชําระเงินผ่าน QR Code และ 
Barcode
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การประปานครหลวง
รองรับการตรวจสอบค่านํา ในแต่ละเดือน 
พร้อมรองรับการชําระเงินผ่าน QR Code และ 
Barcode
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เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ระบบตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ที่
แสดงข้อมูลประวัติการรับสิทธิที่ได้ในแต่ละ
เดือนของเด็กแต่ละคน พร้อมข้อมูลการลง
ทะเบียน  และช่องทางการรับเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ระบบตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ที่
แสดงข้อมูลประวัติการรับสิทธิที่ได้ในแต่ละ
เดือนของเด็กแต่ละคน พร้อมข้อมูลการลง
ทะเบียน  และช่องทางการรับเงินอุดหนุน
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ใบสั่งจราจร
รองรับการตรวจสอบข้อมูลใบสั่ง พร้อมราย
ละเอียดของใบสั่ง โดยรองรับการชําระเงินผ่าน 
QR Code 
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ใบสั่งจราจร
รองรับการตรวจสอบข้อมูลใบสั่ง พร้อมราย
ละเอียดของใบสั่ง โดยรองรับการชําระเงินผ่าน 
QR Code 
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ใบสั่งจราจร
รองรับการตรวจสอบข้อมูลใบสั่ง พร้อมราย
ละเอียดของใบสั่ง โดยรองรับการชําระเงินผ่าน 
QR Code 
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หนังสือรับรองผลฯ O-NET
สามารถตรวจสอบผลคะแนน และรับหนังสือ
รับรองผลผ่านแอปฯ ทางรัฐ เพ่ือนําไปใช้ยื่น
ข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัย โดยเอกสารที่ขอเป็น
รูปแบบ PDF ที่มีการ Sign Cert. แล้ว
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สามารถตรวจสอบผลคะแนน และรับหนังสือ
รับรองผลผ่านแอปฯ ทางรัฐ เพ่ือนําไปใช้ยื่น
ข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัย โดยเอกสารที่ขอเป็น
รูปแบบ PDF ที่มีการ Sign Cert. แล้ว

หนังสือรับรองผลฯ O-NET
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สถานการณ์โควิด-19
ตรวจสอบสถานการณ์โควิดได้ง่ายๆ ไม่ต้อง
ดาวน์โหลดแอปฯ เพ่ิม 
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ทางรัฐ

250K
ดาวน์โหลด

100K
ผู้ใช้ระดับ IAL 1.3+

1.97M
การเข้าใช้งานบริการ

58
งานบริการ

38
Miniapps

35
หน่วยงาน
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ความร่วมมือจากหน่วยงาน
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ความร่วมมือจากหน่วยงาน
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Q&A
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