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รอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563
ใน ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 6.5 “ส่งเสริม                                
ให้เกิดชุมชนหรือสังคมเรียนรู้ออนไลน์ และ
การรวมกลุ่มทางสังคมที่เข้มแข็ง” ได้ มีการ
กล่าวถึงการส่งเสริมและการพัฒนาการจัดท�ำ
เว็บท่า (Portal) ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ความรูห้ รือข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ประชาชน
และสังคม โดยใช้ความร่วมมือและการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาการให้บริการ ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ให้
ความส�ำคัญในการพัฒนาการให้บริการตามกรอบแนวทางของรัฐบาล จึงได้จัดท�ำโครงการ
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ (Government Access Channels)
โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการให้บริการในรูปแบบ Mobile Applications แก่ภาครัฐ
ด้วยการจัดตัง้ ศูนย์กลางของแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC)
ในการรวบรวม Mobile Application ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแก่ประชาชนท�ำให้
ประชาชนผู้รับบริการภาครัฐสามารถเข้าถึงได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา จากอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Devices) ต่าง ๆ ได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรอ. จึงเห็นความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดท�ำมาตรฐาน
แอปพลิเคชันส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้การพัฒนา Mobile Application เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงการก�ำหนดมาตรฐานเชิงเทคนิคและข้อก�ำหนดในด้านต่าง ๆ เช่น
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
(Security Policy)

สารบัญ
หัวข้อ

หน้า
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มาตรฐาน

แอปพลิเคชันส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application Standard)

เ

พือ่ ให้แอปพลิเคชันส�ำหรับอุปกรณ์เคลือ่ นที่ (Mobile Application) เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ต้องน�ำมาตรฐานแอปพลิเคชันส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application Standard) ใช้รว่ มกับการพัฒนาแอปพลิเคชันของผูพ้ ฒ
ั นา โดยมีหวั ข้อ
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

01
02

Must (M)
ต้องปฏิบัติตาม
Should (S)
ควรปฏิบัติตาม
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1
1.1.

คุณสมบัติด้านการให้บริการ
(Application Functional Requirement)

ลักษณะทั่วไปของแอปพลิเคชัน ส่วนติดต่อผู้ใช้งานและการใช้งานแอปพลิเคชัน
(User Interface and Usability)

1.1.1. ทั่วไป (General)
		 A. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานต้องออกแบบโดยยึดถือ User Interface
Guideline (UIG) หรือ Human Interface Guideline (HIG) ของแต่ละ
แพลตฟอร์ม
		 B. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ผู้พัฒนาฯ ต้องค�ำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน
ความชัดเจนในการท�ำความเข้าใจ ความคุ้นเคยของผู้ใช้งานจากการ
ใช้งานแอปพลิเคชันของแต่ละแพลตฟอร์ม
		 C. ต้องมีการแสดง Status Bar เสมอ ไม่ซ่อนจากการแสดงผล นอกเสียจาก
การซ่อน Status Bar นั้น เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน
โครงสร้าง
1.1.2. โครงสร้าง (Structure)
		 A. แอปพลิเคชันต้องจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของหน้าจอโดยค�ำนึงถึงความต้องการ
ของผู้ใช้งานหรือรับบริการต่าง ๆ ผ่าน
แอปพลิเคชันเป็นหลัก
		 B. แต่ละหน้าจอต้องมีป้ายชื่อก�ำกับหน้าจอ
อย่างชัดเจน
		 C. หน้าหลักของแอปพลิเคชันควรแสดงให้
เห็นถึงภาพรวมความสามารถหลักของ
แอปพลิเคชันและมีช่องทางการเข้าถึง
ความสามารถหลักอย่างชัดเจน
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1.1.3. การควบคุมการเข้าถึงและการเปลี่ยนหน้าจอ (Navigation)
		 A. การออกแบบการเข้าถึงหน้าจอและการเปลี่ยนหน้าจอ ต้องอ้างอิงจาก
UIG หรือ HIG ของแต่ละแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัด นอกเสียจากกรณีที่
จ�ำเป็นในเชิงการใช้งาน
		 B. ใช้สัญลักษณ์ดั้งเดิม (Native Icon) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของระบบ
ในการสื่อถึงรูปแบบการท�ำงานและฟังก์ชันที่เป็นมาตรฐานเช่น
การแบ่งปันการเข้าถึงเนื้อหาย่อยเป็นต้น
		 C. การย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้าต้องใช้รูปแบบมาตรฐานของแต่ละ
แพลตฟอร์ม ทั้งรูปแบบลักษณะการท�ำงาน และการออกแบบส่วนติดต่อ
ผู้ใช้งานบนหน้าจอ
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D.

		

E.

หากแพลตฟอร์มแนะน�ำให้ใช้ปุ่มย้อนกลับ (Back) ปุ่มดังกล่าวควรอยู่ใน
ต�ำแหน่งที่เหมาะสม
ต�ำแหน่งของปุ่มต่าง ๆ ที่ใช้ส�ำหรับการเข้าถึงเนื้อหาหรือเปลี่ยนหน้าจอ
ที่ถูกก�ำหนดขึ้นในแต่ละแพลตฟอร์ม ไม่ควรถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์
อืน่ ๆ เช่น ต�ำแหน่งทีค่ วรจะเป็นปุม่ ย้อนกลับได้ไม่ควรน�ำปุม่ อืน่ วางแทนที่
เป็นต้น

1.1.4. การรองรับขนาดหน้าจอ (Supported Resolution)
		 A. ภาพกราฟิกต่าง ๆ ควรจัดเตรียมไว้รองรับทุกระดับความละเอียดของ
หน้าจออย่างเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดการย่อหรือขยายภาพผิดระดับ
ความละเอียดจนสูญเสียความชัดเจน
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1.1.5. ปุ่มและองค์ประกอบที่สัมผัสเพื่อควบคุมได้
(Buttons & Touchable elements)
A.
ปุม่ และองค์ประกอบทีส่ มั ผัสเพือ่ ควบคุม
ได้ ต้องมีขนาดไม่เล็กเกินไป
B.
ปุม่ และองค์ประกอบทีส่ มั ผัสเพือ่ ควบคุม
ได้ ต้องถูกปิดสถานะการอนุญาตให้กด
เมื่ อ ไม่ ส ามารถกดได้ ด ้ ว ยเงื่ อ นไข
บางอย่างในขณะนั้น (เช่น ผู้ใช้งานยัง
กรอกข้อมูลไม่ครบ) และต้องยังคงเห็น
ปุ่มหรือองค์ประกอบนั้น ๆ ในหน้าจอ
แต่มกี ารใช้สเี พือ่ แสดงสถานะทีแ่ ตกต่าง
ไปอย่างชัดเจน
C.
ปุม่ และองค์ประกอบทีส่ มั ผัสเพือ่ ควบคุม
ได้ ควรมีการแสดงผลตอบรับ เมื่อมี
การสัมผัสก่อนที่ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง
จะถูกเรียกใช้งาน
D.
การใช้ภาพกราฟิกเพื่อประกอบปุ่ม
และองค์ประกอบที่สัมผัสเพื่อควบคุม
ได้ ให้เลือกใช้ภาพที่ผู้ใช้งานคุ้นเคย
สื่อความหมายได้ชัดเจน
1.1.6. ความสามารถในการอ่านได้ (Readability)
		 A. ขนาดขององค์ประกอบต่าง ๆ ต้องถูกค�ำนวณให้มีขนาดเหมาะสม
กับเนื้อหาไม่ท�ำให้เนื้อหาถูกตัดโดยไม่จ�ำเป็น เว้นแต่กรณีอยู่ใน
หน้าจอแสดงรายการที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปอ่านเนื้อหาต่อได้ใน
หน้าจอแสดงรายละเอียด
		 B. การจั ด วางองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ของหน้ าจอควรให้ ค วามส� ำ คั ญ
กับความสามารถในการอ่านได้
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C.

		

D.

หากแอปพลิเคชันรองรับการเปลี่ยนขนาดตัวอักษร ควรมีการค�ำนวณ
ขนาดขององค์ประกอบต่าง ๆ โดยขึน้ กับขนาดของตัวอักษรทีจ่ ะใช้แสดง
และมีการค�ำนวณใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดตัวอักษร
หากแอปพลิเคชันมีการเปลี่ยนหน้าจอโดยอัตโนมัติ ควรก�ำหนดเวลาให้
เหมาะสมส�ำหรับการอ่านข้อมูลที่จ�ำเป็นบนหน้าจอ ก่อนที่จะท�ำ
การเปลี่ยนหน้าจอ
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1.1.7. ความสอดคล้องกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ  (Platform Consistency)
ั ลักษณ์และข้อความต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับ UIG/HIG หรือ
		 A. การใช้สญ
สอดคล้องกับแอปพลิเคชันมาตรฐานในแต่ละแพลตฟอร์ม
		 B. แอปพลิเคชันไม่ควรเปลีย่ นภาพสัญลักษณ์ของการกระท�ำทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ในแต่ละแพลตฟอร์ม (เช่น การส่งอีเมลควรใช้สญ
ั ลักษณ์ทเี่ ป็นมาตรฐาน
ในแต่ละแพลตฟอร์มมากกว่าก�ำหนดเอง)
		 C. แอปพลิเคชันไม่ควรเปลีย่ นการกระท�ำพืน้ ฐาน (Action) ในแต่ละแพลตฟอร์ม
ที่ก�ำหนดที่มีความเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ (เช่น สัญลักษณ์ที่ใช้ส�ำหรับ
แบ่งปันข้อมูลไม่ควรถูกก�ำหนดให้น�ำไปใช้อย่างอื่น)
1.1.8. คุณภาพของภาพและกราฟิก (Visual Quality)
		 A. การแสดงผลของภาพตัวอักษรและองค์ประกอบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน
ต่าง ๆ ต้องถูกแสดงผลโดยไม่มีการบิดเบี้ยวของอัตราส่วน
		 B. การเลือกใช้สีควรค�ำนึงถึงความสามารถในการอ่านและการมองเห็นของ
ผูใ้ ช้งานเป็นหลัก ควรหลีกเลีย่ งการใช้สตี วั อักษรและสีของพืน้ หลังทีร่ บกวน
ความสามารถในการอ่าน แม้ว่าจะเป็น
สีประจ�ำของหน่วยงานก็ตาม
C.
สีประจ�ำหน่วยงานสามารถน�ำมาใช้เป็น
สีประจ�ำแอปพลิเคชัน (Application Key
Color) ได้ โดยอาจใช้เป็นสีของพื้นหลัง
หรือสีของตัวอักษร ขึ้นกับความเหมาะสม
ทั้งนี้ไม่ควรท�ำให้ความสามารถในการอ่าน
ลดลง
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1.1.9. การตอบสนองของส่วนรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน (Application Speed)
		 A. แอปพลิเคชันต้องเตรียมการรองรับหรือการกดปุม่ และองค์ประกอบควบคุม
ต่าง ๆ บนหน้าจออย่างรวดเร็วและพร้อม ๆ กัน (Input Flooding)
เช่น เตรียมปุ่ม Submit ไม่ให้ผู้ใช้งานสามารถกดซ�้ำได้เป็นต้น
		 B. ทุก ๆ การกระท�ำ (Action) จากผู้ใช้งานควรมีการแสดงการตอบสนอง
(Response) ที่เหมาะสม เช่น การตอบสนองเมื่อมีการกดปุ่มการแสดง
สัญลักษณ์เคลือ่ นไหวเมือ่ ผูใ้ ช้งานสัง่ ให้โหลดข้อมูลการแสดงแถบเคลือ่ นไหว
ตามสถานะการประมวลผล เป็นต้น

8

9

มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เวอร์ชัน 1.0

1.1.10. การติดต่อกับระบบแม่ข่าย (Acknowledge and Notice)
		 A. ในขณะที่ท�ำการโหลดข้อมูลต้องมีการแสดงสัญลักษณ์ของสถานะ
(Indicator) อย่างชัดเจนว่ามีการโหลดข้อมูล
		 B. การโหลดข้อมูลจากแม่ขา่ ยต้องท�ำใน Background เพือ่ ไม่ให้รบกวนการ
ใช้งานแอปพลิเคชัน และมีการแสดงสัญลักษณ์แสดงสถานะ (Indicator)
ที่เหมาะสมในส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งาน
		 C. หากระบบแม่ขา่ ยไม่สามารถให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องหรือไม่ทำ� งาน แอปพลิเคชัน
ต้องมีการตอบสนองทีเ่ หมาะสม เช่น แสดงข้อความแจ้งเตือนให้แก่ผใู้ ช้งาน
และแอปพลิเคชันต้องไม่ปดิ ตัวเองโดยเด็ดขาด
		 D. หากมีการเชือ่ มต่อกับระบบแม่ขา่ ยข้อมูลควรให้มกี ารโหลดข้อมูลเป็นช่วง
และข้อมูลสามารถโหลดข้อมูลเพิ่มได้เมื่อจ�ำเป็นเช่นเมื่อผู้ใช้งานเลื่อนดู
รายการจนสุดเป็นต้น
		 E. การโหลดข้อมูลในแต่ละหน้าอาจแยกการโหลดเป็นหลายส่วนเพื่อให้น�ำ
ข้อมูลทีม่ ขี นาดเล็กโหลดได้เร็วมาแสดงได้กอ่ น (เช่น ข้อความต่าง ๆ) และ
จากนั้นค่อย ๆ อัปเดตส่วนข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (เช่น รูปภาพ) มาแสดง
เพิ่มเติมไปในส่วนต่าง ๆ ที่เตรียมไว้เมื่อโหลดข้อมูลเหล่านั้นเสร็จแล้ว
		 F. ควรพิจารณาการเก็บข้อมูลที่โหลดจากแม่ข่ายไว้ชั่วคราวภายใน
แอปพลิเคชัน (Caching) เพื่อลดการโหลดข้อมูลที่ไม่จ�ำเป็น และท�ำให้มี
การแสดงผลข้อมูลที่ท�ำการโหลดมาแล้วอย่างรวดเร็วขึ้น
1.1.11. การแสดงข้อความแจ้ง
(Notification)
		 A. ผู้ใช้งานต้องสามารถปิดการรับ
ข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ ได้ โดย
มีช่องทางให้ปิดการแจ้งเตือนได้
โดยตรงจากภายในแอปพลิเคชัน
ด้ ว ยนอกเหนื อ จากช่ อ งทางที่
มาตรฐานในแต่ละแพลตฟอร์ม
เตรียมไว้ให้แล้ว
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B.

		

C.

		

D.

ควรใช้ระบบการส่งข้อความแจ้งเตือน (Notification) ของแต่ละแพลตฟอร์ม
ในการส่งข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่ส�ำคัญให้กับผู้ใช้งาน
การส่งข้อความแจ้งเตือนต่าง ๆ ควรส่งในปริมาณ และความถี่ที่ไม่เป็น
การรบกวนผู้ใช้งานยกเว้นเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานโดยตรง เช่น
การสนทนาการรับแจ้งเตือนพบสิ่งของหายที่ประกาศไว้เป็นต้น
การส่งข้อความแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานโดยตรง ควรส่งเมื่อ
ผู้ใช้งานแสดงความจ�ำนงที่จะรับข้อความเหล่านั้น

1.1.12. ข้อความแจ้งเตือน (Warning) และแสดงข้อผิดพลาด (Error)
		 A. การแสดงข้อความแจ้งเตือนและข้อความผิดพลาดทั่วไป ควรแสดงโดย
ใช้ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานปกติ ไม่มีการแสดงกล่องข้อความแยก (Dialog
Box) ยกเว้นกรณีทเี่ ป็นข้อผิดพลาดทีส่ ำ� คัญ หรือเป็นข้อความทีไ่ ม่สามารถ
แสดงไว้ในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานปกติได้
B. ข้อความที่ใช้ควรแสดงให้ชัดเจนว่าเป็นการเตือนเป็นค�ำแนะน�ำหรือเป็น
ข้อผิดพลาด
		 C. ข้อความที่ใช้แจ้งเตือนข้อผิดพลาด ควรระบุข้อผิดพลาดให้ชัดเจน
เข้าใจง่าย และระบุแนวทางแก้ไขเบื้องต้น
1.1.13. การแสดงสัญลักษณ์ประจ�ำหน่วยงาน (Symbol)
		 A. การแสดงสั ญ ลั ก ษณ์ ข องหน่ ว ยงานให้ แ สดงได้ ใ นหน้ า ก่ อ นเข้ า
แอปพลิเคชัน (Splash Screen)
1.1.14. ส่วนการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน (Help and Support)
		 A. ไม่ควรมีโหมดตัวอย่างการใช้งาน (Tutorial Screen) ที่เป็นภาพนิ่ง
หลายภาพ และมีการแสดงลูกศรถึงต�ำแหน่งต่าง ๆ ยกเว้นกรณีที่จ�ำเป็น
จริง ๆ เท่านั้น
		 B. อาจมีหน้าค�ำถามเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่พบบ่อย (Frequency Asked
Questions) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษารูปแบบการใช้งานบางอย่าง
เพิ่มเติมได้
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C.

		

D.

อาจมีการท�ำ Video Clip ที่มีรูปแบบการใช้งานเบื้องต้นอัปโหลด
ไว้ในเว็บหน่วยงานหรือเว็บแบ่งปัน Video ออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย
เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเห็นรูปแบบการใช้งานเบื้องต้นได้ก่อนเข้า
ใช้งานจริง
ควรมีช่องทางในการติดต่อผู้พัฒนาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อ
ตอบค�ำถามข้อสงสัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน

1.1.15. การท�ำงานร่วมกับแอปพลิเคชันภายนอก
(Using and Transferring Application)
		 A. ในกรณีที่แอปพลิเคชันต้องท�ำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในระบบ
ปฏิบัติการและยังส่งผลให้มีการเปลี่ยนข้ามไปยังแอปพลิเคชันอื่น ๆ
จะต้องท�ำการถามความประสงค์ของผู้ใช้งานก่อนท�ำการเปลี่ยนข้าม
เสมอ
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1.1.16. การโทรศัพท์และการส่งอีเมล  
        
(Contact Data)
A. แอปพลิเคชันต้องมีการแสดง
เบอร์ โ ทรศั พ ท์ แ ละอี เ มลที่
เกี่ยวข้องกับการบริการต่าง ๆ
ของหน่ ว ยงาน ที่ ส ามารถ
ติดต่อได้
		 B. ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น เบอร์ โ ทรศั พ ท์
ต้องมีการแสดงผลทีช่ ดั เจนและ
สามารถกดเพือ่ ท�ำการโทรออก
ยกเว้นแอปพลิเคชันท�ำงานบน
อุปกรณ์ทไี่ ม่สามารถใช้ฟงั ก์ชนั
ของโทรศัพท์ได้
		 C. การกดเบอร์โทรศัพท์เพื่อท�ำการโทรออกต้องท�ำการถามความประสงค์
ของผู้ใช้งานเสมอว่าต้องการโทรออกไปยังเบอร์นั้น ๆ จริงหรือไม่
ห้ามท�ำการโทรทันทีโดยผู้ใช้งานไม่ได้ยืนยันก่อน
		 D. ข้อมูลที่เป็นอีเมลต้องมีการแสดงผลที่ชัดเจนและสามารถกดเพื่อท�ำการ
ส่งอีเมลได้
		 E. การส่งอีเมลจากอีเมลของผู้ใช้งานผู้ใช้งานต้องเห็นข้อความทั้งหมดที่จะ
ส่ง และเป็นผู้ยืนยันการส่งด้วยตัวเองเสมอ ทั้งนี้อาจมีการใส่ข้อความ
เบื้องต้นในอีเมลแบบอัตโนมัติ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน
ใส่ข้อความเพิ่มเติมได้
1.1.17. การเข้าเว็บไซต์จากภายในแอปพลิเคชัน
(Browsing Website in-application)
		 A. แอปพลิเคชันต้องมีการแสดงทีอ่ ยูข่ องเว็บไซต์หน่วยงาน (Website URL)
และเว็บไซต์บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 B. ข้อมูลลิงก์เว็บไซต์ (Website URL) ต้องมีการแสดงผลที่ชัดเจน และ
สามารถกดเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ได้
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C.

		

D.

		

E.

การเข้าชมเว็บไซต์อาจท�ำได้โดยอาศัยแอปพลิเคชันส�ำหรับท่องเว็บ
(Web Browser) อื่น ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องหรือแสดงผลหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ
จากภายในแอปพลิเคชันเอง
กรณีใช้ Web Browser ภายนอกแอปพลิเคชันควรเรียกถามความประสงค์
ในการเปลี่ยนข้ามแอปพลิเคชันจากผู้ใช้งานเสมอ
กรณีไม่เปลี่ยนข้ามไปใช้ Web Browser ภายนอกแต่มีการพัฒนา
หน้าจอเพือ่ แสดงหน้าเว็บภายในแอปพลิเคชันควรมีสว่ นติดต่อกับผูใ้ ช้งาน
เพื่อท�ำการควบคุมการท�ำงานของหน้าเว็บเช่นย้อนกลับถัดไปโหลดใหม่
อีกครั้งและหยุดการโหลดหน้าเว็บเสมอ

1.1.18. ข้อมูลที่อยู่และต�ำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ  (Location Data)
		 A. แอปพลิ เ คชั น ต้ อ งมี ก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ อ ยู ่ ที่ ตั้ ง หน่ ว ยงาน หรื อ
สถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถติดต่อได้
		 B. ข้อมูลที่เป็นที่อยู่หรือต�ำแหน่งที่ตั้งของหน่วยงานหรือสถานที่ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่แสดงผลอยู่ต้องพัฒนาให้ท�ำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน
แผนที่ที่อยู่ในเครื่องได้
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C.

		

D.

แอปพลิเคชันไม่จำ� เป็นต้องแสดงพิกดั ภูมศิ าสตร์ให้ผใู้ ช้งานเห็นอย่างชัดเจน
ยกเว้นในกรณีที่ช่วยให้ประสบการณ์ผู้ใช้งานดีขึ้นและมีการระบุกรณี
ยกเว้นดังกล่าวอย่างชัดเจน
กรณีเปลี่ยนข้ามไปใช้แอปพลิเคชันแผนที่อื่น ๆ ในเครื่อง ควรมี
การเรียกถามความประสงค์ของผู้ใช้งานก่อนทุกครั้ง

1.1.19. แบบฟอร์มกรอกข้อมูล (Text Field)
		 A. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลต้องมีการแสดงป้ายชื่ออย่างชัดเจนและป้ายชื่อนี้
ควรจะเห็นตลอดเวลา
		 B. ข้อมูลที่จ�ำกัดรูปแบบต้องมีการตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลที่ผู้ใช้งาน
กรอกเสมอ
		 C. ในช่องกรอกข้อมูลที่มีการจ�ำกัดรูปแบบจะต้องมีการแสดงแป้นพิมพ์ที่
เหมาะสม เช่น ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นควรแสดงแป้นพิมพ์ที่เป็น
เฉพาะตัวเลข
		 D. ข้อมูลรหัสผ่านต้องถูกแทนที่ด้วยตัวอักขระอื่น (เช่น *) และต้องมี
ปุ่มแสดงรหัสผ่านข้อมูลที่สามารถแสดงรหัสผ่านที่ถูกซ่อนไว้ เพื่อให้
ผู้ใช้งานมองเห็น และยืนยันได้
		 E. ผู้ใช้งานต้องไม่สามารถใส่ข้อมูลที่เป็นไปไม่ได้ (เช่น ต้องไม่สามารถ
ใส่ปีเกิดเป็นปีในอนาคต)
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F.

		

G.

		

H.

แบบฟอร์ ม กรอกข้ อ มู ล ควรมี ก ารใช้ ร ่ า งข้ อ มู ล (Placeholder
Information) ในช่องดังกล่าวเพื่อระบุรูปแบบข้อมูลและ/หรือตัวอย่าง
ข้อมูล
ไม่ควรใช้ร่างข้อมูล(Placeholder Information) แทนการใช้ป้ายชื่อ
เพราะร่างข้อมูลจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลจริง และท�ำให้ไม่รู้ว่าข้อมูลนี้คือ
ข้อมูลส�ำหรับอะไร
หากผู้ใช้งานท�ำการปิดหน้าจอกรอกแบบฟอร์มหรือข้อมูลต่าง ๆ และ
ข้อมูลไม่มกี ารบันทึกไว้สง่ ผลให้ผใู้ ช้งานต้องกรอกข้อมูลใหม่ควรมีขอ้ ความ
แจ้งเตือนแสดงให้ผู้ใช้งานทราบและยืนยันการปิดหน้าจอเสมอ
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1.1.20. การลงทะเบียนเพือ่ สมัครเข้าใช้งานและเพือ่ เข้าใช้งาน (User Registration)
		 A. แอปพลิเคชันทีต่ อ้ งการให้
ผู้ใช้งานลงทะเบียนเพื่อ
ใช้งานต้องท�ำแบบฟอร์ม
ส� ำ ห รั บ ล ง ท ะ เ บี ย น
โดยอ้างอิงจากส่วนของ
“แบบฟอร์มกรอกข้อมูล”
เป็นหลัก
		 B. ต้ อ งมี ร ะบบช่ ว ยเหลื อ
ในกรณีผใู้ ช้งานลืมรหัสผ่าน
จากหน้าจอลงทะเบียน
ส�ำหรับวิธีการช่วยเหลือ
นั้นขึ้นกับหน่วยงาน เช่น อาจจะใช้วิธีการถามค�ำถามลับ เพื่อตั้ง
รหัสผ่านใหม่ หรือส่งลิงก์ส�ำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลที่ให้ไว้ หรือ
วิธีการอื่นๆ
		 C. ในแอปพลิเคชันควรมีหน้าจอให้ผู้ใช้งานปรับข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ
ที่กรอกไปในการลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก โดยเป็นหน้าจอที่เข้าถึง
ได้ง่าย
1.1.21. การใช้สื่อภาพวีดีโอและเสียงต่าง ๆ  (Multimedia)
		 A. แอปพลิเคชันต้องไม่มีการเล่นไฟล์ Video หรือไฟล์ Audio เมื่อเริ่มต้นใช้
งานแอปพลิเคชันอัตโนมัติ
		 B. การเล่นไฟล์ Video หรือไฟล์ Audio ใด ๆ ต้องเป็นความประสงค์ของ
ผู้ใช้งานเท่านั้น ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้กดปุ่มเริ่มเล่นด้วยตัวเอง
		 C. การแนบไฟล์ Video และไฟล์ Audio ต่าง ๆ ไปกับแอปพลิเคชัน
เพื่อให้ไม่ต้องดาวน์โหลดภายหลังควรค�ำนึงถึงขนาดของแอปพลิเคชัน
เป็นส�ำคัญ ขนาดของแอปพลิเคชันเมื่อดาวน์โหลดครั้งแรกไม่ควรมี
ขนาดใหญ่เกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไฟล์ต่าง ๆ เหล่านั้นอาจไม่ได้ใช้
เป็นประจ�ำ
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1.1.22. การท�ำงานในโหมดเบื้องหลัง (Background Process)
		 A. แอปพลิเคชันควรมีการจัดการการท�ำงานที่ค้างอยู่ก่อนเข้าสู่โหมด
เบื้ อ งหลั ง อย่ า งเหมาะสม เช่ น หยุ ด การโหลดข้ อ มู ล ไว้ ชั่ ว คราว
หยุดการท�ำงานบางอย่างที่ค้างอยู่บันทึกข้อมูลที่จ�ำเป็นต้องใช้ เมื่อกลับ
เข้าสูโ่ หมดการท�ำงานปกติหยุดเล่นไฟล์วดี โี อและ/หรือไฟล์เสียงนอกจาก
เป็นฟังก์ชันการท�ำงานหลัก และเป็นความประสงค์ของผู้ใช้งานเท่านั้น
ในกรณีเช่นนั้นให้มีตัวเลือกที่สามารถตั้งค่าได้อย่างชัดเจน
		 B. เมื่อกลับเข้าสู่โหมดการท�ำงานปกติแอปพลิเคชันควรท�ำงานต่อเนื่อง
อย่างเหมาะสมจากสถานะก่อนที่จะเข้าสู่โหมดการท�ำงานเบื้องหลัง
		 C. แอปพลิเคชันที่มีการท�ำงานในโหมดเบื้องหลังควรมีการท�ำงานเฉพาะ
เท่าทีจ่ ำ� เป็นต่อฟังก์ชนั การท�ำงานหลักต่อผูใ้ ช้งานและท�ำให้ประสบการณ์
ใช้งานของผู้ใช้งานดีขึ้นเท่านั้น
D. แอปพลิเคชันไม่ควรเก็บข้อมูลที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่เกี่ยวกับฟังก์ชัน
การท�ำงานหลักและไม่ท�ำให้ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้งานดีขึ้น
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1.2.

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy)
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1.2.1. ทั่วไป (General)
		 A. เนือ้ หาหรือข้อมูลทีแ่ สดงในแอปพลิเคชันต้องไม่ละเมิดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความเป็นส่วนตัวของบุคคล
		 B. การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
ต้องกระท�ำโดยความยินยอมของผู้ใช้งานเท่านั้น
		 C. การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
ต้องเป็นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงาน และใช้งานแอปพลิเคชันโดยตรง
เท่านั้น
		 D. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานต้องไม่ถูกเปิดเผย
นอกจากกรณีที่จ�ำเป็นต่อการใช้งานแอปพลิเคชันโดยตรงและเปิดเผย
เป็นการชัว่ คราวต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้องเท่านัน้ (เช่น แอปพลิเคชันทีร่ ะบุตำ� แหน่ง
ขอความช่วยเหลือที่มีการระบุตัวตนและต�ำแหน่งจะเปิดเผยตัวตนและ
ต�ำแหน่งให้แก่เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องในระยะเวลาทีท่ ำ� การช่วยเหลือเท่านัน้
เป็นต้น)
1.2.2. สิทธิของผู้ใช้งานความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานและข้อตกลงในการใช้งาน
(User’s Right)
A.
ผู้ใช้งานต้องสามารถเข้าถึงหน้าจอเพื่อ
แสดงสิทธิใ์ นการใช้งาน (User’s Right)
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน (User’s
Privacy) และข้อตกลงในการใช้งาน
(Service Agreement หรือ Term of
Uses) ได้ โ ดยง่ า ยจากภายใน
แอปพลิเคชัน
B.
แอปพลิเคชันทีม่ กี ารเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้งานต้องระบุในหน้าจอแสดง
สิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
ให้ ผ ู ้ ใ ช้ ง านทราบอย่ า งชั ด เจนว่ า มี
การเก็บข้อมูลอะไรบ้าง
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C.

		

D.

		

E.

		

F.

ผูใ้ ช้งานต้องสามารถลบหรือ
แก้ ไ ขข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ที่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ หรือ
ไม่เป็นปัจจุบันได้
หากมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์
ของผู ้ ใ ช้ ง าน ความเป็ น
ส่วนตัวของผู้ใช้งาน หรือ
ข้อตกลงในการใช้งานต้องมี
การแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบ
อย่างชัดเจนเสมอ
หากแอปพลิเคชันมีการให้
ผู้ใช้งานยอมรับในสิทธิ์ผู้ใช้งาน ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน หรือ
ข้อตกลงในการใช้งานในการลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก และภายหลัง
มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวต้องมีการแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งาน
ยอมรับสิทธิ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
แอปพลิเคชันต้องมีช่องทางให้ติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อสอบถาม หรือ
ตรวจสอบสิทธิ์และการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว
ของตัวเองได้

1.2.3. การเก็บข้อมูลชั่วคราวไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (Cache Data, Caching)
		 A. แอปพลิเคชันจะต้องไม่มีการเก็บข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการท�ำงานโดยตรงของแอปพลิเคชันแม้ว่าจะเป็นเพียงข้อมูลชั่วคราว
ก็ตาม
		 B. แอปพลิเคชันอาจเก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ของผูใ้ ช้งานชัว่ คราว (Caching)
ควรมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของแอปพลิเคชัน
และลดการติดต่อกับระบบแม่ข่ายข้อมูลเท่านั้น
		 C. เมื่อเข้าสู่โหมดการท�ำงานเบื้องหลัง แอปพลิเคชันควรมีการบันทึก
ข้อมูลชั่วคราวที่จ�ำเป็นในการท�ำงานต่อ เมื่อกลับสู่โหมดการท�ำงาน
ปกติ
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D.

E.

แอปพลิเคชันที่รองรับการลงทะเบียนเข้าใช้งาน และมีการเก็บข้อมูล
เนื้อหาไว้เป็นข้อมูลชั่วคราวต้องระมัดระวังไม่ให้ข้อมูลชั่วคราวที่เก็บไว้
ของผู้ใช้งานแต่ละคนปรากฏแก่ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ในเครื่องเดียวกัน
ควรใช้วิธีการแยกเก็บข้อมูลชั่วคราวเป็นรายคนหรือลบข้อมูลชั่วคราว
เมื่อมีการ Sign out เกิดขึ้นหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ให้ผลลัพธ์ถูกต้อง
แอปพลิเคชันจะไม่มีการเก็บข้อมูลที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้งานเป็นข้อมูลชั่วคราวโดยไม่มีการเข้ารหัสโดยเด็ดขาด เช่น
รหัสผ่านต่าง ๆ หรือหมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น

1.2.4. การเก็บข้อมูลถาวรไว้ในอุปกรณ์ของของผู้ใช้งาน (Local Storage)
		 A. แอปพลิเคชันอาจมีการเก็บข้อมูลเนื้อหาบางอย่างในลักษณะข้อมูล
ถาวร ทั้ ง นี้ ใ ห้ พิ จ ารณาถึ ง ความจ� ำ เป็ น และประเภทข้ อ มู ล ใน
การจัดเก็บ
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1.2.5. การใช้งานชุดเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์จากภายนอก
(3rd Party Software Development Kit; SDK)
		 A. แอปพลิเคชันที่มีการพัฒนาโดยใช้ชุดเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์
จากภายนอกต้องไม่ขัดต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานในแต่ละแพลตฟอร์มและของ SDK
นั้น ๆ
		 B. ในกรณีที่ SDK ทีน่ ำ� มาใช้มกี ารเก็บข้อมูลของผูใ้ ช้งานและส่งไปยังแม่ขา่ ย
ภายนอกผู้พัฒนา ต้องแน่ใจว่าตัว SDK นั้น ๆ ไม่มีการเก็บข้อมูลที่ละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานและต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึง
การเก็บและการใช้ข้อมูลดังกล่าวเสมอ
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1.3.

ส่วนติดต่อเพื่อพัฒนาโปรแกรม (Application Programming Interface; API)
และการเปิดข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอด (Open Data)

1.3.1. ทั่วไป (General)
		 A. แอปพลิเคชันทีม่ กี ารติดต่อ
กับระบบแม่ขา่ ยข้อมูลต้อง
มี ก ารพั ฒ นาส่ ว นของ
API ที่ระบบแม่ข่ายข้อมูล
ขึ้นมาท�ำงานควบคู่กันไป
ด้วยเสมอ
		 B. แอปพลิเคชันทีม่ กี ารต่อติด
กั บ ระบบแม่ ข ่ า ยข้ อ มู ล
ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเพื่อขอข้อมูลส่งข้อมูลหรือขอให้ระบบแม่ข่าย
ด�ำเนินการประมวลผลต้องท�ำงานผ่าน API เสมอ
		 C. API ที่พัฒนาขึ้นควรรับส่งข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่ใช้กัน
อย่างกว้างขวาง (เป็น De Facto Standard) ในขณะพัฒนา เช่น รับส่ง
ข้อมูลในรูปแบบ JSON ในปัจจุบันเป็นต้น
		 D. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลควรพิจารณาการใช้งาน API เพื่อส่งข้อมูล
ให้แอปพลิเคชันต่าง ๆ น�ำไปใช้งานแทนการดึงข้อมูลจากหน้าเว็บของ
หน่วยงาน หรือการดึงหน้าเว็บหน่วยงานไปแสดง
		 E. หน่วยงานควรสนับสนุนให้มีการใช้งาน API ในการสร้างแอปพลิเคชัน
อื่ น ๆ ต่ อ ยอดให้ ข ้ อ มู ล มี ป ระโยชน์ ห ลากหลายยิ่ ง ขึ้ น มี คุ ณ ค่ า
มากยิ่งขึ้น
1.3.2. API เพื่อการเข้าถึงและการแสดงข้อมูลสาธารณะ
(Public Contents’ Accessing API)
		 A. แอปพลิเคชันที่มีการแสดงข้อมูลสาธารณะ (เช่น ข่าวสารสาธารณะที่
ส�ำคัญข้อมูลทางสถิตทิ เี่ ป็นสาธารณะรายการต่าง ๆ ทีเ่ ป็นข้อมูลสาธารณะ)
ที่ประชาชนและผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ควรขอข้อมูลดังกล่าว
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B.

		

C.

		

D.

		

E.

ไปยัง Public API ของหน่วยงานซึ่ง Public API นี้ควรเปิดให้นักพัฒนา
โปรแกรมโดยทั่วไปสามารถเรียกใช้งานได้ โดยอาจจะมีขั้นตอนการขอ
สิทธิในการใช้งาน
หน่วยงานควรพิจารณา Public API เพื่อให้นักพัฒนาทั่วไปสามารถ
น�ำข้อมูลสาธารณะที่ถูกต้องเชื่อถือได้จากหน่วยงานไปใช้งานได้โดยตรง
อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
Public API ควรเข้าถึงได้โดยง่าย มีรูปแบบการรับส่งข้อมูลที่ใช้กัน
อย่างกว้างขวาง (เป็น De Facto Standard) ในช่วงที่พัฒนาขณะนั้น
Public API ที่เข้าถึงข้อมูลได้ทันที ไม่ควรมีการละเมิดความเป็นส่วนตัว
ของผูใ้ ช้งานภายในระบบ และไม่ควรสามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นส่วนตัว
ของผู้ใช้งานได้
Pubic API ต้ อ งมี เ อกสารอ้ า งอิ ง ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาโปรแกรม
(Development Documentation) ที่ระบุถึงรูปแบบการรับส่งข้อมูล
โดยละเอียด (API Specification) เพื่อให้นักพัฒนาสามารถน�ำไปใช้ได้
ทันที

24

25

มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เวอร์ชัน 1.0

1.3.3. API เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เจาะจงเฉพาะผู้ใช้งานเฉพาะแอปพลิเคชันและ/
หรือเฉพาะผู้พัฒนา (Specific Content’s Focused API)
		 A. แอปพลิ เ คชั น ที่ มี ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เจาะจงเฉพาะผู ้ ใ ช้ ง านเฉพาะ
แอปพลิเคชันและ/หรือเฉพาะผูพ้ ฒ
ั นา ควรมีการออกแบบให้ระบุผใู้ ช้งาน
แอปพลิเคชันที่ใช้และ/หรือผู้พัฒนาได้
		 B. การเข้าถึง API ดังกล่าวควรเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล
ควรค�ำนึงถึงการเข้ารหัสข้อมูลการควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและ
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัด
1.3.4. การเปลี่ยนแปลง API (Changing API)
		 A. API ควรรองรับหลายเวอร์ชัน (API Versioning) การเปลี่ยนแปลง API
ควรค�ำนึงถึงแอปพลิเคชันที่ใช้งาน API อยู่แล้วจะยังคงต้องใช้งานได้
ต่อไปโดยไม่ส่งผลกระทบ
		 B. API ควรมีชอ่ งทางให้นกั พัฒนาลงทะเบียนรับข่าวสารของการเปลีย่ นแปลง
API ต่าง ๆ ได้
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1.3.5. การก�ำหนดข้อตกลงในการใช้งาน API (API Agreement)
		 A. ในกรณีที่มีการเปิด Public API ควรมีเว็บไซต์ที่แสดงข้อตกลง และสิทธิ์
ในการใช้งาน API อย่างชัดเจน
		 B. ข้อตกลงควรครอบคลุมสิทธิ์การใช้งาน หรือรูปแบบของแอปพลิเคชัน
ทีห่ า้ มพัฒนา หรือสามารถพัฒนาได้ รวมถึงเรือ่ งการเป็นเจ้าของข้อความ
ปฏิเสธ (Disclaimer) และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่นักพัฒนาต้องปฏิบัติตาม เช่น
การให้เครดิตการอ้างอิงแหล่งที่มาหรือรูปแบบของการน�ำข้อมูลไปใช้ต่อ
เป็นต้น
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1.4.

การทดสอบคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน
(Functional Testing)

1.4.1. ทั่วไป (General)
		 A. แอปพลิเคชันต้องได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยการทดสอบ
ต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ในการใช้งานจริง
		 B. แอปพลิเคชันต้องได้รบั การทดสอบว่าไม่ปดิ ตัวเอง (Crash) ในสถานการณ์
การใช้งานปกติ
		 C. แอปพลิเคชันควรได้รบั การทดสอบบนอุปกรณ์จริงทีม่ รี ายละเอียดคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน
		 D. แอปพลิเคชันควรได้รับการทดสอบบนทุกระบบปฏิบัติการ ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของการน�ำไปใช้งานจริง
		 E. แอปพลิเคชันควรทดสอบกับข้อมูลจริงหรือข้อมูลที่จ�ำลองเสมือนใน
ปริมาณข้อมูลที่เหมาะสมกับการน�ำไปใช้งานจริงเพื่อให้เห็นสภาพของ
การใช้งานจริง
F.
แอปพลิเคชันควรได้รับการทดสอบสถานการณ์จ�ำลองข้อผิดพลาดใน
การใช้งานที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด
1.4.2. การทดสอบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface Testing)
		 A. แอปพลิเคชันต้องได้รับการทดสอบในส่วนของ “ลักษณะทั่วไปของ
แอปพลิเคชัน ส่วนติดต่อผูใ้ ช้งานและการใช้งานแอปพลิเคชัน” ทุกรายการ
ที่เกี่ยวข้อง
		 B. แบบฟอร์ ม ส� ำ หรั บ กรอกข้ อ มู ล
ทุ ก จุ ด ต้ อ งได้ รั บ การทดสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่สามารถ
ใส่ ไ ด้ ทั้ ง ประเภทข้ อ มู ล รู ป แบบ
ข้ อ มู ล ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
และการน�ำข้อมูลไปใช้งานต่ออย่าง
ถูกต้อง
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C.

		

D.

แอปพลิเคชันควรแสดงผลอย่างถูกต้องในกรณีที่ระบบปฏิบัติการแสดง
สถานะการท�ำงานบางอย่างแทรกเข้ามาในบางส่วนของหน้าจอ เช่น
Internet Sharing/Tethering ของระบบปฏิบัติการ iOS เป็นต้น
แอปพลิเคชันควรได้รับการทดสอบการรองรับการสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของ
หน้าจออย่างรวดเร็ว หรือ Input Flooding ในแต่ละหน้าจอ

1.4.3. การทดสอบการท�ำงานร่วมกับระบบแจ้งเตือน (Notification System)
		 A. แอปพลิเคชันทีม่ กี ารท�ำงานร่วมกับระบบแจ้งเตือนต้องได้รบั การทดสอบ
ในกรณีมีข้อความเตือน ผู้ใช้งานสามารถเรียกอ่านข้อความผ่าน
การแจ้งเตือนได้ เมื่อผู้ใช้งานกดข้อความแจ้งเตือนจะสามารถเข้าไปใช้
งานแอปพลิเคชันได้และมีการแสดงหน้าจอที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ข้อความแจ้งเตือนที่ได้รับ
		 B. แอปพลิเคชันควรได้รบั การทดสอบสถานะของแอปพลิเคชันทัง้ ในสถานะ
ท�ำงานอยู่ (Active) ปิดอยู่แต่อยู่ในฉากหลัง (Inactive, Background)
หรือปิดอยู่อย่างสมบูรณ์ (Inactive, Closed) เป็นอย่างน้อย
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1.4.4. การทดสอบการท�ำงานกับระบบเครือข่าย (Network delay and loss of
connection)
		 A. แอปพลิเคชันต้องถูกทดสอบว่าสามารถใช้งานได้ปกติในขณะที่ระบบ
เครือข่ายมีปัญหาโดยแสดงข้อความแจ้งผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม
		 B. แอปพลิเคชันที่มีการใช้งานเครือข่ายควรมีการทดสอบการท�ำงานกับ
เครือข่ายที่มีความเร็วแตกต่างกัน
1.4.5. การทดสอบการท�ำงานกับ API และ/หรือระบบแม่ขา่ ยข้อมูล (API Testing)
		 A. แอปพลิเคชันต้องได้รับการทดสอบการท�ำงานร่วมกับ API ที่จ�ำเป็น
		 B. แอปพลิเคชันต้องได้รับการทดสอบว่าสามารถท�ำงานได้โดยไม่ปิดตัวเอง
ในกรณีที่ API ท�ำงานผิดพลาด มีการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันหรือ
สาเหตุอื่น ๆ ส่งผลให้แอปพลิเคชันไม่สามารถให้บริการได้โดยต้องมี
ข้อความแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งาน

1.5.

สิทธิและข้อตกลงในการใช้เครื่องมือและองค์ประกอบต่าง ๆ จากภายนอก
(3rd Party)

1.5.1. ทั่วไป (General)
		 A. ผู้พัฒนาที่มีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โปรแกรมจากภายนอก
(3rd. Party Application Program) ส่วนติดต่อเพือ่ พัฒนาจากภายนอก
(3rd. Party Application Programming Interface; API) ชุดพัฒนา
ซอฟต์แวร์จากภายนอก (3rd. Party Software Development Kit;
SDK) ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ เหล่ า นั้ น ในการพั ฒ นา
แอปพลิเคชันและสามารถแสดงสิทธิใ์ นการใช้งานเครือ่ งมือดังกล่าวได้
		 B. แอปพลิเคชัน สามารถมีองค์ประกอบต่าง ๆ จากภายนอก เช่น เพลง
ภาพถ่ายภาพกราฟิก ฟอนต์ ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้องค์ประกอบ
เหล่านั้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันและสามารถแสดงสิทธิ์ในการใช้งาน
ดังกล่าวได้
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1.5.2. การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ  (Developer’s Right and Permission)
		 A. ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันจะต้องมีสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมทุกตัวที่น�ำมา
ใช้งาน และมีจ�ำนวนสิทธิ์ที่เพียงพอส�ำหรับจ�ำนวนคนในทีมพัฒนา
แอปพลิเคชัน
		 B. สิทธิใ์ นการใช้งานต้องครอบคลุมถึงการน�ำผลงานจากโปรแกรมไปใช้งาน
จริงรวมถึงการใช้ทำ� การค้าไม่ใช่เป็นสิทธิท์ ดลองใช้สทิ ธิเ์ พือ่ การศึกษาหรือ
สิทธิ์อื่น ๆ ที่มักไม่อนุญาตให้น�ำผลงานไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว

1.5.3. การใช้งานถ่ายภาพกราฟิกเพลงและสื่อต่าง ๆ  (Media’s Right)
		 A. ภาพและสื่อทุกอย่างที่น�ำมาใช้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ
หรือผู้ถือลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรหรือใช้ภาพและสื่อที่มีข้อตกลง
ในการใช้งานที่อนุญาตให้น�ำไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้
		 B. ห้ามน�ำภาพและสื่อต่าง ๆ มาใช้โดยไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับอนุญาต
โดยเด็ดขาดแม้จะให้เครดิตชัดเจนภายในแอปพลิเคชันก็ตาม

30

31

มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เวอร์ชัน 1.0

		

C.

ในกรณีที่เป็นภาพหรือสื่อที่ทางผู้พัฒนาได้สิทธิ์มาก่อนในการพัฒนา
แอปพลิเคชันหรือสร้างสรรค์ผลงานอื่น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
สามารถใช้กับการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ได้

1.5.4. การใช้ฟอนต์ (Font)
		 A. ฟอนต์ที่น�ำมาใช้ต้องได้รับอนุญาตในการใช้งานในแอปพลิเคชัน
จากเจ้ า ของฟอนต์ ห รื อ ผู ้ ถื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรหรื อ
ใช้ฟอนต์ที่มีข้อตกลงในการใช้งานที่อนุญาตให้น�ำไปใช้ในการพัฒนา
แอปพลิเคชันได้
B. ฟอนต์ที่ผู้พัฒนาได้สิทธิ์ในการใช้งานส�ำหรับงานสร้างสรรค์อื่น ๆ เช่น
สือ่ สิง่ พิมพ์จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถน�ำมาใช้งานในการพัฒนา
แอปพลิเคชันได้
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1.5.5. การใช้งาน API และ SDK จากภายนอก (External API/SDK)
		 A. แอปพลิเคชันที่มีการพัฒนาโดยการน�ำส่วนติดต่อเพื่อพัฒนาโปรแกรม
(API) หรือชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Kit; SDK)
จากภายนอกเข้ามาใช้งานจะต้องพิจารณาข้อตกลงในการใช้งาน API และ
SDK ต่าง ๆ โดยละเอียด
		 B. ข้อตกลงการใช้งาน API และ SDK ที่น�ำมาใช้งาน ต้องไม่ละเมิด
หรือขัดต่อความเป็นเจ้าของลิขสิทธิส์ ทิ ธิก์ ารใช้งานการเปิดรหัสซอฟต์แวร์
หรือส่วนของซอฟต์แวร์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ของหน่วยงาน
		 C. ข้อตกลงการใช้งาน API และ SDK ที่น�ำมาใช้งานทั้งหมดต้องมี
ความสอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกัน
		 D. ผู้พัฒนาต้องแสดงรายการของ API และ SDK ที่น�ำมาใช้งานทั้งหมด และ
แสดงข้อตกลงในการใช้งานเสมอ
		 E. ผู้พัฒนาต้องท�ำตามข้อตกลงการใช้งาน API และ SDK ที่น�ำมาใช้งาน
อย่างเคร่งครัด
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2
2.1.

คุณสมบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
(Security Functional Requirement)

ความมั่นคงปลอดภัย
(Security)

2.1.1. การจัดการข้อมูลที่มีความส�ำคัญ
(Sensitive Information)

		

A.

		

B.

		

C.

ข้อมูลที่เป็น Sensitive Information ต้องมีการเข้ารหัสเสมอแม้ว่า
จะเป็นการเก็บไว้ชวั่ คราวในเครือ่ งของผูใ้ ช้งานในระบบแม่ขา่ ยข้อมูลและ
การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายทั้งหมดเช่นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
ข้อมูลบัตรเครดิตข้อมูลบัญชีธนาคาร เป็นต้น
เมื่อมีการปิดแอปพลิเคชันต้องพิจารณาไม่ให้เข้าถึงข้อมูลส�ำคัญ
(Sensitive Information) โดยไม่ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง
แม้ผู้ใช้งานจะยังคงเข้าระบบค้างอยู่ก็ตาม
การแสดงผลต้องมีการแทนข้อมูลจริงด้วยเครื่องหมาย * เสมอโดยแทน
ทั้งข้อความหรือในกรณีที่เป็นข้อมูลที่ต้องการให้ผู้ใช้งานเห็นบางส่วน
ก็จะต้องแทนด้วย * อย่างน้อย 25% ของข้อมูลทั้งหมด
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2.1.2. มาตรการรองรับส�ำหรับความปลอดภัยเมื่ออุปกรณ์สูญหาย
(Security on loss devices)
		 A. ในกรณีที่ระบบรองรับการให้ผู้ใช้งาน 1 คนเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน
พร้อมกันได้มากกว่า 1 อุปกรณ์ต้องรองรับการสั่งให้ออกจากระบบ
พร้อมกันหมดทุกอุปกรณ์ รวมถึงการลบข้อมูลความเป็นส่วนตัวและ
ข้อมูลชั่วคราวทั้งหมดของผู้ใช้งานออกจากเครื่อง
2.1.3. การติดต่อกับระบบแม่ข่ายข้อมูล (Networking)
		 A. การส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานข้อมูลส�ำคัญ (Sensitive
Information) ระหว่ า งแอปพลิ เ คชั น และระบบแม่ ข ่ า ยข้ อ มู ล
ต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลเสมอไม่สามารถส่งเป็นข้อความธรรมดา
(Plain Text) ได้
		 B. การส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานต้องท�ำผ่าน Secure Channel
(SSL/TLS)
		 C. ในการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ป็นส่วนตัวของผูใ้ ช้งานทีเ่ ก็บไว้ทรี่ ะบบแม่ขา่ ยข้อมูล
ต้องรับรองว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงเท่านั้น
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D.

ต้องพิจารณาข้อมูลสาธารณะ (Public Data) หรือการตอบสนองจาก
Public API ที่สามารถเข้าถึงได้จากภายในแอปพลิเคชันโดยไม่มีข้อมูล
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานและเข้าถึงได้โดยไม่ต้องท�ำการเข้าระบบ
จึงจะสามารถส่งเป็น Plain Text ที่ไม่ต้องเข้ารหัสได้

2.1.4. การระบุตัวตนผู้ใช้งาน (Authentication)
		 A. แอปพลิเคชันควรรองรับการระบุตัวตนผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีระบุ
ตัวตนแบบใหม่ เช่น OAuth 2.0 แทนการส่งข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ
(ชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน)
		 B. หากจ�ำเป็นต้องส่งชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้จัดการตามวิธีการ
จัดการข้อมูลที่เป็น Sensitive Information
		 C. ควรพิจารณาการระบุตัวตนโดยใช้องค์ประกอบหรือปัจจัยอย่างน้อย
2 อย่าง (2 Factors Authentication) หรือมากกว่านั้น เช่น การท�ำงาน
ร่วมกับระบบ One-Time Password (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่
ได้ระบุไว้เป็นต้น
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> การอ้างอิง
ล�ำดับ

แหล่งข้อมูล

ประเทศกลุ่ม

1.

Mobile Government
แหล่งที่มา :
http://www.government.ae/documents/10138/98433/Guidelines_En_
mGov_final.pdf

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2.

Enterprise Mobile Application Lifecycle กลุ่มผู้พัฒนาระดับสากล
Developing a Process for End to End
Mobile Application Development.
แหล่งที่มา :
http://www.enterprisemanagement360.
com/wp-content/files_
mf/1341922927entlifecycle.pdf

3.

Modeling the Mobile Application
Development Lifecycle
แหล่งที่มา :
http://www.iaeng.org/publication/
IMECS2014/IMECS2014_pp596-600.pdf

กลุ่มผู้พัฒนาระดับสากล

4.

Smartphone Secure Development
Guidelines for App Developers
แหล่งที่มา :
www.enisa.europa.eu

สหภาพยุโรป
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ล�ำดับ

แหล่งข้อมูล

ประเทศกลุ่ม

5.

Technical Considerations for 5 Vetting
3rd Party Mobile 6 Applications (Draft)
แหล่งที่มา :
http://csrc.nist.gov/publications/
drafts/800-163/sp800_163_draft.pdf

สหรัฐอเมริกา

6.

Information technology -- Security
techniques -- Evaluation criteria for IT
security -- Part 3: Security
assurance components, ISO/IEC
15408-3:2008
แหล่งที่มา :
http://www.iso.org/iso/home/store/
catalogue_tc/catalogue_detail.
htm?csnumber=46413

องค์กรอิสระ

7.

Delivering enterprise information
securely on Android, Apple iOS and
Microsoft Windows tablets and smartphones,
แหล่งที่มา :
http://www.citrix.com/content/dam/
citrix/en_us/documents/oth/deliveringenterprise-informati
on-securely.pdf

สหรัฐอเมริกา

8.

The Digital by Default Service Standard
แหล่งที่มา :
https://www.gov.uk/service-manual/
digital-by-default

สหราชอาณาจักร
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ล�ำดับ

แหล่งข้อมูล

ประเทศกลุ่ม

9.

http://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_
and_incremental_development

สหรัฐอเมริกา

10.

http://www.scrumguides.org/docs/
scrumguide/v1/scrum-guide-us.pdf

สหรัฐอเมริกา

11.

http://docs.telerik.com/platform/
appbuilder/code-signing-your-app/
configuring-code-signing
-for-ios-apps/register-app-id

สหรัฐอเมริกา

12.

App Quality Alliance (AQuA) Best
Practice Guidelines
แหล่งที่มา :
http://www.appqualityalliance.org

กลุ่มผู้พัฒนาระดับสากล

13.

Best Practices for Mobile Application
Developers.
แหล่งที่มา :
https://www.cdt.org/files/pdfs/BestPractices-Mobile-App-Developers.pdf

กลุ่มผู้พัฒนาระดับสากล

