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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

WI-C20-001 การจัดการบัญชีผูใชแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมสำหรบัหนวยงานภายนอก 

 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) 

เอกสารฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมระบบ 

GNews ของสำนักงานฯ สำหรับหนวยงานภายนอก 

2. ตารางผูเกี่ยวของ (STAKEHOLDER) 

ลำดับ 
(NO.) 

หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ
(RASCI) 

ผูเกี่ยวของ 
(STAKEHOLDER) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1.  ผูรองขอเพ่ือ เพ่ิม 
ลบ หรือแกไขบัญชี
ผูใช 

ผูรองขอ พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.  ประสานระหวางผู
รองขอ และผูท่ี
เก่ียวของ 

SOC พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย  
เจาหนาท่ี outsource ของสำนักงานฯท่ีไดรับมอบหมาย 

3.  ดำเนินการเพ่ิม ลบ 
หรือแกไขบัญชีผูใช 
ตามคำรองขอ 

SOD พนักงานของสำนักงานฯ ผูไดรับมอบหมายใหดำเนินการ
เพ่ิม ลบ หรือแกไขบัญชีผูใชตามคำรองขอในระบบบริการฯ 

4.  ดำเนินการเพ่ิม ลบ 
หรือแกไขบัญชีผูใช 
ตามคำรองขอ 

XP-T, CP-T, ITO, 
Vender 

พนักงานของสำนักงานฯ ผูไดรับมอบหมาย 
ผูใหบนริการภายนอกท่ีทำสญัญากับสำนักงานฯ 

 

 

  



2 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

สำหรับใชในการจัดการคำขอใชบริการหรือรองขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาการใชบริการระบบแจงขอมูล
ขาวสารภาครัฐ (GNEWs) 

 

4. คำนิยาม (DEFINITIONS) 

ลำดับ 
(NO.) 

คำศัพท 
(VOCABBULARY) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

   
   

 

5. เอกสารอางอิง (REFERENCES)    

-
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WORK FLOW)  

 

  

การจัดการแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอรมสําหรับหนวยงานภายนอก (เปด/แกไข/ยกเลิกบริการ)
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) 

1.เมื่อมีการใบคำขอใชบริการจากระบบ CRM หรือมีการแจงผาน ระบบ dgaesm.service-now.com เพ่ือให

ดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ -> ตรวจสอบสิทธ์ิในการเขาดำเนินการ -> สงตอใหผูพัฒนาหรือผูใหบริการภายนอก

หรือดำเนินการเองตามขอบเขตท่ีกำหนดไว 

3. แจงผลการดำเนินงานไปท่ีผูใชงานโดยตรงกรณี เปดใหบริการ/แกไขรหสัผาน 

4. แจงผลดำเนินการ 

4.1 กรณี CRM แจงไปท่ีผูรอขอโดยตรงผานระบบเมลและ SMS เพ่ือใหผูรองขอทำการทดสอบการใชงาน 

4.2 กรณี dgaesm.service-now.com แจงไปท่ี SOC เพ่ือประสานงานผูรอขอทำการทดสอบการใช

งาน 

5. ปดงาน 

ขอบเขตการดำเนินงาน เจาหนาท่ี SOD คูมืออางอิง 
สราง/แกไข/ลบผูใชงาน ทำได Manual_G_News 2_Admin[1217] 

สราง/แกไข/ลบขอมูลในระบบ สงตอ  
แกไขปญหาการใชงาน สงตอ  
การแกไขปญหาระบบ สงตอ  
การบำรุงรักษาระบบ ทำได เอกสารประกอบการอบรมดานเทคนิค 

(Infrastructure server) 
 

8. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) 

รหัสเอกสาร ช่ือบันทึก 
การจัดเก็บ การทำลาย 

สถานท่ี วิธีการ ระยะเวลา ผูอนุมัติ วิธีการ 
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

WI-C20-004 การจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมสำหรับ  

Government Service Information (info.go.th) 

 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) 

เอกสารฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมระบบ 

Government Service Information (info.go.th) ของสำนักงานฯ สำหรับหนวยงานภายนอก มีการเปลี่ยนแปลง 

 

2. ตารางผูเกี่ยวของ (STAKEHOLDER) 

ลำดับ 
(NO.) 

หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ
(RASCI) 

ผูเกี่ยวของ 
(STAKEHOLDER) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1.  กรณีขอเพ่ิม, ลบ, 
หรือแกไข User 

ผูใชงาน หนวยงานภายนอกท่ีใชงานระบบ Government 
Service Information (info.go.th) 

2.  ประสานระหวางผู
รองขอ/ผูใชงาน และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

SOC พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย  
เจาหนาท่ี Outsource ของสำนักงานฯท่ีไดรับมอบหมาย 

3.  จัดทำรายงาน, 
แนะนำวิธีการ
แกปญหาหมดุ, 
แนะนำปญหาการ
ตอบแบบสำรวจ, 
สราง User 

SOD-T พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย  

4.  สรางหนวยงาน XP-T พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย  
5.  ประสานงานกับ

ผูใชงานเรื่อง
กระบวนงาน 

สำนักงาน ก.พ.ร. หนวยงานท่ีดูแลขอมลูกระบวนงาน 

 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

สำหรับใชในการจัดการคำขอใชบริการหรือรองขอเปลี่ยนแปลงการใชบริการระบบ Government Service 
Information (info.go.th) 
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

4. คำนิยาม (DEFINITIONS) 

ลำดับ 
(NO.) 

คำศัพท 
(VOCABBULARY) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1 Ticketing System https://dgaesm.service-now.com/  

 

5. เอกสารอางอิง (REFERENCES)    

- 

 

6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) 

กรณีขอเพ่ิม ลบ แกไข User 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Ticketing System เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ กรณขีอเพ่ิม, ลบ, หรือแกไข 

2.1. กรณีขอแจงเพ่ิม User 

- ตรวจสอบขอมลูวามี User อยูในระบบแลวหรือไม 

- หากมี ใหนำ User ท่ีมีในระบบ แจงแกหนวยงาน 

- หากไมมี จะทำการสราง User ใหมโดยจดัสงขอมลูหนวยงานไปใหแก XP-T เพ่ือดำเนินการสราง เมื่อสราง

เสร็จจะแจงกลับ SOC 

2.2. กรณีแจงลบ User 

- ตรวจสอบขอมลูวามี User อยูในระบบแลวหรือไม 

- หากมี จะดำเนินการลบ 

- หากไมมี จะแจงกลับหนวยงาน 

2.3. กรณีแจงแกไข User 

- ตรวจสอบขอมลูวามี User อยูในระบบแลวหรือไม 

- หากมี จะดำเนินการแกไข 

- หากไมมี จะแจงกลับหนวยงาน 

3. ปดงานเมื่อดำเนินการแลวเสร็จพรอมแจงขอมูลกลับ SOC ผานระบบ Ticketing เพ่ือให SOC ประสานงานหรือจัดสง

ขอมูลไปยังผูใชงาน 

กรณขีอรายงาน  

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Ticketing System เพ่ือใหดำเนินการ 

2. จัดทำรายงานเปนรายกระทรวงตามท่ีหนวยงานรองขอ 

3. ปดงานเมื่อดำเนินการแลวเสร็จพรอมแจงขอมูลกลับ SOC ผานระบบ Ticketing เพ่ือให SOC ประสานงานหรือจัดสง

ขอมูลไปยังผูใชงาน 

กรณีแนะนำวิธีการแกไขปญหาการปกหมุดซ้ำ หมุดผิด กระบวนงาน แบบสำรวจ 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Ticketing System เพ่ือใหดำเนินการ 

https://dgaesm.service-now.com/
https://dgaesm.service-now.com/
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1. ตรวจสอบรูปแบบความผิดพลาดของหมุดวาเปนหมดุซ้ำ หมดุผดิ หรอืตรวจสอบความผดิพลาดของการตอบแบบ

สำรวจ และใหคำแนะนำวิธีแกไขความผิดพลาด 

2.2. กรณีปญหาเรื่องกระบวนงาน จะแจงผูใชงานใหประสานงานกับ สำนักงาน ก.พ.ร. 

3. ปดงานเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ ผานระบบ Ticketing แจงไปท่ี SOC เพ่ือประสานงานผูรองขอทำการทดสอบการใชงาน 

ขอบเขตการดำเนินงาน เจาหนาท่ี SOD-T คูมืออางอิง 
เพ่ิม User สงตอ  
ลบ/แกไข User ดำเนินการเอง  
แกไขปญหาการใชงาน ดำเนินการเอง  
การแกไขปญหาระบบ สงตอ  
การบำรุงรักษาระบบ สงตอ  

 

7. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) 

รหัสเอกสาร ช่ือบันทึก 
การจัดเก็บ การทำลาย 

สถานท่ี วิธีการ ระยะเวลา ผูอนุมัติ วิธีการ 
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วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

WI-C20-005 การจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมสำหรับ  

Saraban as a Service (e-Saraban) 

 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) 

เอกสารฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมระบบ 

Saraban as a Service (e-Saraban) ของสำนักงานฯ สำหรับหนวยงานภายนอก 

 

2. ตารางผูเกี่ยวของ (STAKEHOLDER) 

ลำดับ 
(NO.) 

หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ
(RASCI) 

ผูเกี่ยวของ 
(STAKEHOLDER) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1.  ผูรองขอเพ่ือ เพ่ิม 
ลบ หรือแกไข
โครงสรางหนวยงาน, 
ทะเบียนรับ-สง, 
หนวยงาน บทบาท
ของบัญชีผูใช  

DCC พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.  ผูรองขอเพ่ือ เพ่ิม 
ลบ หรือแกไข
โครงสรางหนวยงาน, 
ทะเบียนรับ-สง, 
หนวยงาน บทบาท
ของบัญชีผูใช  

ผูใชงาน หนวยงานภายนอกท่ีใชงานระบบ e-Saraban 

3.  ประสานระหวาง 
SCC/ผูใชงาน และผู
ท่ีเก่ียวของ 

SOC พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย  
เจาหนาท่ี Outsource ของสำนักงานฯท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  ดำเนินการเพ่ิม ลบ 
หรือแกไขโครงสราง
หนวยงาน, ทะเบียน
รับ-สง, หนวยงาน 
บทบาทของบัญชีผูใช 

SOD-T พนักงานของสำนักงานฯ ผูไดรับมอบหมายใหประสานงาน
และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและความครบถวน
ของเอกสารตามคำรองขอในระบบบริการฯ 

5.  ดำเนินการเพ่ิม ลบ 
หรือแกไขโครงสราง
หนวยงาน, ทะเบียน
รับ-สง, หนวยงาน 
บทบาทของบัญชีผูใช 

Vendor e-Saraban ผูใหบริการภายนอกท่ีทำสญัญากับสำนักงานฯ 
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

ลำดับ 
(NO.) 

หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ
(RASCI) 

ผูเกี่ยวของ 
(STAKEHOLDER) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

6.  ดำเนินการตรวจสอบ
และแกไขระบบ 
MailGoThai 

Vendor MailGoThai ผูใหบริการภายนอกท่ีทำสญัญากับสำนักงานฯ 

7.  ดำเนินการตรวจและ
แกไขระบบ OpenID 

XP-T พนักงานของสำนักงานฯ ผูไดรับมอบหมายใหดูแลระบบ 
OpenID 

 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

สำหรับใชในการจัดการคำขอใชบริการหรือรองขอเปลี่ยนแปลงการใชบริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส
สำหรับหนวยงานภาครัฐ (Saraban as a Service : e-Saraban) 

 

4. คำนิยาม (DEFINITIONS) 

ลำดับ 
(NO.) 

คำศัพท 
(VOCABBULARY) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1 Ticketing System https://dgaesm.service-now.com/  
2 CRM https://crm.dga.or.th/ 

 

5. เอกสารอางอิง (REFERENCES)    

-

https://dgaesm.service-now.com/
https://dgaesm.service-now.com/
https://crm.dga.or.th/
https://crm.dga.or.th/
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) 

กรณขีอเพ่ิม ลบ หรือแกไขโครงสรางหนวยงาน, ทะเบียนรับ-สง, หนวยงาน บทบาทของบัญชีผูใช 

1. เมื่อมีใบคำขอใชบริการจากระบบ CRM เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1. ตรวจสอบสทิธ์ิในการแจงดำเนินการวาผูขอเปนผูดูแลระบบของหนวยงานหรือไม  

2.2. ตรวจสอบความถูกตองของใบขอใชบริการ e-Saraban เชน เปนเอกสาร Version ปจจุบันหรือไม กรอก

รายละเอียดถูกตองหรือไม ผูลงนามเปนผูมีอำนาจหรือไม  

2.3. ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเอกสารแนบ (หากม)ี 

2.4. ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลโครงสรางหนวยงาน, ทะเบียนรับ-สง, หนวยงาน บทบาทของบัญชีผูใช ตามท่ีแจงวา

ถูกตองหรือไม โดยเปรียบเทียบกับขอมูลในรายงานแสดงผูใชงานและบทบาท (http://saraban-

report.egov.go.th) 

2.5. หากพบความผดิพลาดในขอท่ี 2.1 และ/หรือ 2.2 และ/หรือ 2.3 และ/หรือ 2.4 จะแจงรายละเอียดท่ีผดิพลาด

กลับไปยัง DCC เพ่ือใหปรับแกและจัดสงขอมลูมาในระบบ CRM ใหมอีกครั้ง  

2.6. สงตอใหผูใหบริการระบบสารบรรณภายนอกดำเนินการตามขอบเขตท่ีกำหนดไว ยกเวนกรณีแจงเปลีย่นแปลง

ผูดูแลระบบท่ีจะไมสงตอใหผูใหบริการฯ แตจะเก็บไวเปนขอมลู 

3. รายงานผลการทำงาน ในระบบ CRM โดยนำขอมูลจาก email ท่ีจัดสงใหกับผูใหบริการภายนอก มากรอกเปน

รายละเอียดลงในระบบ 

4. หลังจากผูใหบริการภายนอกดำเนินการแลวเสร็จ จะทำการแจงผลการดำเนินงานไปท่ีผูใชงานโดยตรงทุกกรณี ยกเวน

เปลี่ยนแปลงผูดูแลระบบ 

5. ปดงานท่ีระบบ CRM หลังจากแจงผลการดำเนินงานไปท่ีผูใชงานแลว จะทำการปดงานในระบบโดยนำขอมูลจาก email 

ท่ีจัดสงใหกับผูใชงาน มากรอกเปนรายละเอียดลงในระบบ 

กรณีบัญชีของผูใชท่ีเคยถูกเพ่ิมหรอืถูกเปลี่ยนแปลงไมสามารถเขาใชงานระบบได แตสามารถใชงานระบบ MailGoThai ได  

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Ticketing System เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1. ตรวจสอบบัญชีผูใช ตามท่ีแจงวาถูกตองหรือไม มีอยูหรือไม โดยเปรยีบเทียบกับขอมูลในรายงานแสดงผูใชงานและ

บทบาท (http://saraban-report.egov.go.th)  

2.1.1. หากมีแตไมตรงกับในรายงาน ใหแจงบัญชีผูใชท่ีถูกตองกลับไปใหผูแจง 

2.1.2. หากมีและตรงกับในรายงาน ใหตรวจสอบตามขอ 2.2 

2.1.3. หากไมมี ใหแจงไปยังผูใหบริการระบบสารบรรณภายนอกใหดำเนินการแกไข 

2.2. แจงผูใหบริการระบบเมลภายนอกตรวจสอบและดำเนินการแกไข และ/หรือแจงใหพนักงานของสำนักงานฯ ผูไดรับ

มอบหมายใหดูแลระบบตรวจสอบระบบ OpenID และดำเนินการแกไข 

3. ปดงานเมื่อผูท่ีเก่ียวของดำเนินการแลวเสร็จ ผานระบบ Ticketing System แจงไปท่ี SOC เพ่ือประสานงานผูใชงานทำ

การทดสอบการใชงาน 

กรณีพบความผิดพลาดของโครงสรางหนวยงาน, ทะเบียนรับ-สง, หนวยงาน บทบาทของบัญชีผูใช 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Ticketing System เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

http://saraban-report.egov.go.th/
http://saraban-report.egov.go.th/
http://saraban-report.egov.go.th/
http://saraban-report.egov.go.th/
http://saraban-report.egov.go.th/
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ของสำนักงานฯ 

2.1. ตรวจสอบโครงสรางหนวยงาน, ทะเบียนรับ-สง, หนวยงาน บทบาทของบัญชีผูใช โดยเปรียบเทียบกับขอมูลใน

รายงานแสดงผูใชงานและบทบาท (http://saraban-report.egov.go.th) และแจงขอมูลท่ีถูกตองไปยังผูใหบริการ

ระบบสารบรรณภายนอกใหดำเนินการแกไข 

3. ปดงานเมื่อผูใหบริการระบบสารบรรณภายนอกดำเนินการแลวเสร็จ ผานระบบ Ticketing แจงไปท่ี SOC เพ่ือ

ประสานงานผูใชงานทำการทดสอบการใชงาน 

ขอบเขตการดำเนินงาน เจาหนาท่ี SOD-T คูมืออางอิง 
สราง/แกไข/ลบโครงสรางหนวยงาน, ทะเบียนรับ-
สง, หนวยงาน บทบาทของบัญชีผูใช 

สงตอ  

แกไขปญหาการใชงาน ดำเนินการเอง,
ตรวจสอบและสงตอ 

 

การแกไขปญหาระบบ สงตอ  
การบำรุงรักษาระบบ สงตอ  

 

7. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) 

รหัสเอกสาร ช่ือบันทึก 
การจัดเก็บ การทำลาย 

สถานท่ี วิธีการ ระยะเวลา ผูอนุมัติ วิธีการ 

       

 

 

 

http://saraban-report.egov.go.th/
http://saraban-report.egov.go.th/
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หน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรปูแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผิดตามระเบียบของ

สำนักงานฯ 
 
    

 

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  
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แกไขครั้งที่ 1 

 

 

สำนักงานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
Digital Government Development Agency (Public Organization) 
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

WI-C20-006 การจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมสำหรับ GIN Conference 

 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) 

เอกสารฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมระบบ 

GIN Conference ของสำนักงานฯ สำหรับหนวยงานภายนอก 

 

2. ตารางผูเกี่ยวของ (STAKEHOLDER) 

ลำดับ 
(NO.) 

หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ
(RASCI) 

ผูเกี่ยวของ 
(STAKEHOLDER) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1.  ผูรองขอเพ่ือเพ่ิม
หนวยงาน 

ผูรองขอ พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.  ผูรองขอเพ่ือเปดสิทธ์ิ
การใชงาน 

ผูใชงาน หนวยงานภายนอกท่ีใชงานระบบ GIN Conference 

3.  ประสานระหวางผู
รองขอ/ผูใชงาน และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

SOC พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย  
เจาหนาท่ี Outsource ของสำนักงานฯท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  ดำเนินการเพ่ิม
หนวยงาน, จองสิทธ์ิ 

SOD พนักงานของสำนักงานฯ ผูไดรับมอบหมายใหดำเนินการ
เพ่ิมหนวยงาน, จองสิทธ์ิ ตามคำรองขอ 

5.  ดำเนินการสราง
หนวยงาน, เปดสิทธ์ิ
การใชงาน 

Vendor ผูใหบริการภายนอกท่ีทำสญัญากับสำนักงานฯ 

 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

สำหรับใชในการจัดการคำขอใชบริการหรือรองขอเปลี่ยนแปลงการใชบริการระบบหองประชุมทางไกลผานเครือขาย
ภาครัฐ (GIN Conference) 

 

4. คำนิยาม (DEFINITIONS) 

ลำดับ 
(NO.) 

คำศัพท 
(VOCABBULARY) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

   
   

 



2 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

5. เอกสารอางอิง (REFERENCES)    

- 

6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) 

กรณีเพ่ิมหนวยงาน 

1. เมื่อมีใบคำขอใชบริการจากระบบ CRM เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1. เพ่ิมขอมูลของหนวยงาน Org ID จำนวน License ลงในระบบจองสิทธ์ิการใชงาน GIN Conference 

(https://gincon.dga.or.th) 

2.2. สงตอใหผูใหบริการภายนอกดำเนินการสรางหนวยงานในระบบ GIN Conference 

3. รายงานผลการทำงาน ในระบบ CRM โดยนำขอมูลจาก email ท่ีจัดสงใหกับผูใหบริการภายนอก มากรอกเปน

รายละเอียดลงในระบบ 

4. แจงผลการดำเนินงานไปท่ีผูใชงานโดยตรง ผานทาง email 

5. ปดงานท่ีระบบ CRM หลังจากแจงผลการดำเนินงานไปท่ีผูใชงานแลว จะทำการปดงานในระบบโดยนำขอมูลจาก email 

ท่ีจัดสงใหกับผูใชงาน มากรอกเปนรายละเอียดลงในระบบ 

กรณีแจงขอมลูเพ่ือเปดสิทธ์ิการใชงานหองประชุม 

เมื่อทางทีม Vendor ไดรับ Notice ทาง Group Line  แลวจะดำเนินการกดสงเมลขอมลูช่ือหนวยงาน Org ID จำนวน 

License วันท่ีตองการใชงาน จากระบบจองสิทธ์ิ และดำเนินการเพ่ือเปดสิทธ์ิการใชงานหองประชุมตอไป 

กรณีหนวยงานขอใหยกเลิกการจองสิทธ์ิการใชงาน 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ dgaesm.service-now.com เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1 ตรวจสอบวาหนวยงานมีการจองสทิธ์ิ เขามาในระบบจองแลวหรือยัง  

2.2 ถามีการจองเขามา ใหทำการยกเลิกการจองดังกลาว ในระบบจองสิทธ์ิ (https://gincon.dga.or.th) โดยระบุ

ช่ือหนวยงาน/Org ID และวันท่ีตองการยกเลิกการจองใชงาน 

2.3 แจงขอมูลไปยังผูใหบริการภายนอกเพ่ือยกเลิกสิทธ์ิดังกลาวตอไป 

ขอบเขตการดำเนินงาน เจาหนาท่ี SOD คูมืออางอิง 
เพ่ิมหนวยงาน, ยกเลิกสิทธ์ิ ดำเนินการเอง  
แกไขปญหาการใชงาน สงตอ  
การแกไขปญหาระบบ สงตอ  
การบำรุงรักษาระบบ สงตอ  

 

 

 

 

https://gincon.dga.or.th/users
https://gincon.dga.or.th/users
https://gincon.dga.or.th/users
https://gincon.dga.or.th/users
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

7. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) 

รหัสเอกสาร ช่ือบันทึก 
การจัดเก็บ การทำลาย 

สถานท่ี วิธีการ ระยะเวลา ผูอนุมัติ วิธีการ 

       

       

 

 

 



       
 

 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

 

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  

 

การจัดการแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอรมสำหรับ 

บริการ Government Smart Kiosk 

WI-C20-007 

 

แกไขครั้งที่ 1 

 

 

สำนักงานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
Digital Government Development Agency (Public Organization) 



       
 

 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร สวน
หน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรปูแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผิดตามระเบียบของ

สำนักงานฯ 
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

WI-C20-006 การจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมสำหรับ Government Smart Kiosk 

 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) 

เอกสารฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมระบบ 

Government Smart Kiosk ของสำนักงานฯ สำหรับหนวยงานภายนอก 

 

2. ตารางผูเกี่ยวของ (STAKEHOLDER) 

ลำดับ 
(NO.) 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
(RASCI) 

ผูเกี่ยวของ 
(STAKEHOLDER) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1.  ผูรองขอเพ่ือติดตั้งระบบ Kiosk, ยาย
สถานท่ีติดตั้ง 

CP-T พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.  ประสานระหวางผูรองขอ และผูท่ี
เก่ียวของ 

SOC พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย  
เจาหนาท่ี Outsource ของสำนักงานฯท่ี
ไดรับมอบหมาย 

3.  ดำเนินการติดตั้งระบบ Kiosk, ข้ึน
ทะเบียน Lindis 

SOD พนักงานของสำนักงานฯ ผูไดรับมอบหมาย
ใหดำเนินการ 

4.  แกไขปญหาการใชงาน, ปญหาระบบ
เบ้ืองตน และบำรุงรักษาอุปกรณ 

SOS พนักงานของสำนักงานฯ ผูไดรับมอบหมาย
ใหดำเนินการ 

 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

สำหรับใชในการจัดการคำขอใชบริการหรือรองขอเปลี่ยนแปลงการใชบริการตูบริการอเนกประสงคภาครัฐ
(Government Smart Kiosk)  

 

4. คำนิยาม (DEFINITIONS) 

ลำดับ 
(NO.) 

คำศัพท 
(VOCABBULARY) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

   
   

 

5. เอกสารอางอิง (REFERENCES)    

- 
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) 

กรณีตดิตั้งระบบ Kiosk ณ จดุติดตั้งใหม 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ dgaesm.service-now.com เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ 

a. ดำเนินการติดตั้ง Software ท่ี Kiosk – Box  

b. ดำเนินการลงทะเบียนท่ีระบบ Lindis (Backend) ตามขอมลูท่ีไดรับแจงจาก CP-T 

c. ทดสอบการใชงาน หากพบปญหาประสานงานกับ SOS เพ่ือดำเนินการแกไข 

3. ปดงานเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ ผานระบบ dgaesm.service-now.com  

กรณลีงทะเบียน Lindis ภายหลังจากดำเนินการติดตั้งระบบ Kiosk เรียบรอยแลว หรือไดรบัการแจงยายสถานท่ีตดิตั้งตู Kiosk 

ผานระบบ dgaesm.service-now.com เพ่ือใหดำเนินการ 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ dgaesm.service-now.com เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ 

2.1. ดำเนินการลงทะเบียนท่ีระบบ Lindis (Backend) ตามขอมลูท่ีไดรับแจงจาก CP-T 

2.2. ทดสอบการใชงาน หากพบปญหาประสานงานกับ SOS เพ่ือดำเนินการแกไข 

3. ปดงานเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ ผานระบบ dgaesm.service-now.com 

ขอบเขตการดำเนินงาน เจาหนาท่ี SOD คูมืออางอิง 
ติดตั้งระบบ Kiosk, ลงทะเบียนท่ีระบบ Lindis ดำเนินการเอง คูมือการตดิตั้ง Software บน KIOSK – Box 

(KIOSK box Manual_v0.1.2.pdf และ KIOSK-
Box_Lindis_v0.1.1.pdf) 

แกไขปญหาการใชงาน สงตอ SOS  
การแกไขปญหาระบบ - ปญหาดาน Hardware สง

ตอ SOS 
- ปญหาดาน Software สง
ตอ CP-T 

 

การบำรุงรักษาอุปกรณ สงตอ SOS  
 

7. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) 

รหัสเอกสาร ช่ือบันทึก 
การจัดเก็บ การทำลาย 

สถานท่ี วิธีการ ระยะเวลา ผูอนุมัติ วิธีการ 

       

       

 



  

 

 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

 

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  

 

การจัดการแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอรมสำหรับ 

บริการ Thailand e-Government Portal (egov.go.th) 

WI-C20-008 

 

แกไขครั้งที่ 2 

 

 

สำนักงานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
Digital Government Development Agency (Public Organization) 



  

 

 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร สวน
หน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรปูแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผิดตามระเบียบของ

สำนักงานฯ 
 
    

สารบัญ 

หัวขอเรื่อง                      หนา 
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

WI-C20-008 การจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมสำหรับ  

Thailand e-Government Portal (egov.go.th) 

 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) 

เอกสารฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมระบบ 

Thailand e-Government Portal (egov.go.th) ของสำนักงานฯ สำหรับหนวยงานภายนอก 

 

2. ตารางผูเกี่ยวของ (STAKEHOLDER) 

ลำดับ 
(NO.) 

หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ
(RASCI) 

ผูเกี่ยวของ 
(STAKEHOLDER) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1.  ผูรองขอเพ่ือ เพ่ิม 
ลบ หรือแกไขขอมลู
ของหนวยงาน  

ผูใชงาน หนวยงานภายนอกท่ีใชงานระบบ Thailand e-
Government Portal (egov.go.th) 

2.  ประสานระหวาง 
ผูใชงาน และผูท่ี
เก่ียวของ 

SOC พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย  
เจาหนาท่ี Outsource ของสำนักงานฯท่ีไดรับมอบหมาย 

3.  ดำเนินการเพ่ิม ลบ 
หรือแกไขขอมลูของ
หนวยงาน/ประเภท
บริการ 

SOD-T พนักงานของสำนักงานฯ ผูไดรับมอบหมายใหดำเนินการ
เพ่ิม ลบ หรือแกไขขอมูลของหนวยงาน/ประเภทบริการ 
ตามคำรองขอ 

 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

สำหรับใชในการจัดการคำขอใชบริการหรือรองขอเปลี่ยนแปลงการใชบริการเว็บไซตกลางบริการอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ (Thailand e-Government Portal)  

 

4. คำนิยาม (DEFINITIONS) 

ลำดับ 
(NO.) 

คำศัพท 
(VOCABBULARY) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1 Ticketing System https://dgaesm.service-now.com/  

 

5. เอกสารอางอิง (REFERENCES)    

-

https://dgaesm.service-now.com/
https://dgaesm.service-now.com/
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) 

กรณขีอเพ่ิม ลบ หรือแกไขขอมลูของหนวยงานภาครัฐ/ประเภทบริการภาครัฐ 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Ticketing System เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1. ตรวจสอบขอมลูท่ีไดรับแจง 

2.2. ดำเนินการเพ่ิม ลบ หรือแกไขขอมลูตามท่ีไดรับแจงลงในระบบ Admin  

(https://www.egov.go.th/webengine/modules/home/index.php) 

2.3. ตรวจสอบ (View Page) ความถูกตองของขอมูลท่ีดำเนินการตามท่ีผูใชงานแจง และความสวยงามของหนาเว็บ  

3. ปดงานเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ ผานระบบ Ticketing แจงไปท่ี SOC เพ่ือประสานงานผูใชงานทำการทดสอบการใชงาน 

ขอบเขตการดำเนินงาน เจาหนาท่ี SOD-T คูมืออางอิง 
เพ่ิม ลบ หรือแกไขขอมูลของหนวยงาน/ประเภท
บริการ 

ดำเนินการเอง คูมือการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนวยงาน.docx 

แกไขปญหาการใชงาน สงตอ  
การแกไขปญหาระบบ สงตอ  
การบำรุงรักษาระบบ สงตอ  

 

7. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) 

รหัส

เอกสาร 
ช่ือบันทึก 

การจัดเก็บ การทำลาย 
สถานท่ี วิธีการ ระยะเวลา ผูอนุมัติ วิธีการ 

       

       

 

 

 

https://www.egov.go.th/webengine/modules/home/index.php
https://www.egov.go.th/webengine/modules/home/index.php


 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร สวน
หน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรปูแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผิดตามระเบียบของ

สำนักงานฯ 
 
    

 

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  

 

 

การจัดการแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอรมสำหรับ 

บริการ e-CMS 

(WI-C20-009) 

แกไขครั้งที่ 1 

 

สำนักงานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
Digital Government Development Agency (Public Organization) 

 

 



 

 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร สวน
หน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรปูแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผิดตามระเบียบของ

สำนักงานฯ 
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

WI-C20-009 การจัดการบัญชีผูใชแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอรมสำหรับหนวยงานภายนอก 

 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) 

เอกสารฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการจดัการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมระบบ 

e-CMS ของสำนักงานฯ สำหรับหนวยงานภายนอก 

2. ตารางผูเกี่ยวของ (STAKEHOLDER) 

ลำดับ 
(NO.) 

หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ
(RASCI) 

ผูเกี่ยวของ 
(STAKEHOLDER) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1.  ผูรองขอเพ่ือ เพ่ิม 
ลบ หรือแกไขบัญชี
ผูใช 

ผูรองขอ พนักงานของสำนักงานฯ หนวยงานภายนอก ท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

2.  ประสานระหวางผู
รองขอ และผูท่ี
เก่ียวของ 

DCC พนักงานของสำนักงานฯ หรือ เจาหนาท่ี Outsource ของ
สำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.  ประสานงาน Phase 
เริ่มตนโครงการ และ 
Phase 
Development  

DCC พนักงานของสำนักงานฯ หรือ เจาหนาท่ี Outsource ของ
สำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  ดำเนินการ
ประสานงานผูใช 
และหนวยงานท่ี
เก่ียวของใหได ตาม
คำรองขอ 

SOD พนักงานของสำนักงานฯ หรือ เจาหนาท่ี Outsource ของ
สำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมายใหดำเนินการตามคำรองขอ
ในระบบบริการฯ 
 

5.  ดำเนินการแกไข 
ปรับปรุงระบบ กรณี
เกิดปญหา หรือ
ความตองการ
สนับสนุนจากการ
ทำงานจากตัวระบบ 
และการอบรม ตอบ
คำถามผูเก่ียวของใน
การพัฒนาระบบท่ี
เก่ียวของ 

CP-T พนักงานของสำนักงานฯ หรือ เจาหนาท่ี Outsource ของ
สำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 
ผูใหบริการภายนอกท่ีทำสญัญากับสำนักงานฯ 
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

สำหรับใชในการจัดการคำขอใชบริการหรือรองขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาการใชบริการระบบ e-CMS 

4. คำนิยาม (DEFINITIONS) 

ลำดับ 
(NO.) 

คำศัพท 
(VOCABBULARY) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

- - - 
   

 

5. เอกสารอางอิง (REFERENCES)    

-
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สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WORK FLOW)  
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รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) 

1. เมื่อมีการเปดขอใชบริการใหม/แกไข/ยกเลิก จากระบบ CRM  

o ทำการดำเนินการตามคำขอ -> ตรวจสอบขอมลูท่ีขอใชบริการใน CRM 

 หากเปน Phase เริ่มตนงาน และ Phase Development -> DCC เปนผูดำเนินงาน 

 หากเปน Phase Test -> SOD ดำเนินการประสานงาน Vendor ผูพัฒนา (ของลูกคา) เพ่ือกำหนดวัน

ทดสอบ และประสาน CP-T เพ่ือยืนยันวันทดสอบรวมกัน 

 หากเปน Phase Production -> SOD ประสานงาน และสงตอคำรองใหทีมพัฒนา CP-T ดำเนินการเปด

บริการใหม/แกไข/ยกเลิก ดำเนินการตามรายละเอียดตามคำรองขอ 

o แจงผลดำเนินการ 

 กรณี CRM แจงไปท่ีผูรองขอโดยตรงผานระบบเมล เพ่ือใหผูรองขอทำการทดสอบการใชงาน 

o ปดงาน 

2. หรือมีการแจงปญหาผาน ระบบ dgaesm.service-now.com  เพ่ือใหดำเนินการ 

o ตรวจสอบขอมลูเบ้ืองตน  

 หากขอมูลครบถวน  -> สงตอใหผูพัฒนาดำเนินการ  

 หากขอมูลไมครบถวน  -> สงตอ SOC ขอขอมูลเพ่ิมเตมิจากผูรองขอกอน  

o แจงผลดำเนินการ 

 ปรับปรุงขอมูลในระบบ dgaesm.service-now.com เพ่ือให SOC ประสานงานผูรองขอทำการทดสอบ

การใชงานตอไป 

o ปดงาน 

 

ขอบเขตการดำเนินงาน เจาหนาท่ี SOD คูมืออางอิง 
สนับสนุนการทดสอบระบบ 
และการขอข้ึน Production 
ระบบ e-CMS 

ดำเนินการได - 

สราง/แกไข/ลบผูใชงาน สงตอ  
สราง/แกไข/ลบขอมูลในระบบ สงตอ  
แกไขปญหาการใชงาน สงตอ  
การแกไขปญหาระบบ สงตอ  
การบำรุงรักษาระบบ สงตอ  
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7. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) 

รหัสเอกสาร ช่ือบันทึก 
การจัดเก็บ การทำลาย 

สถานท่ี วิธีการ ระยะเวลา ผูอนุมัติ วิธีการ 
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วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  
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สำนักงานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
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WI-C20-009 การจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมระบบ e-Government API 

 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) 

เอกสารฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมระบบ 

e-Government API ของสำนักงานฯ สำหรับหนวยงานภายนอก 

 

2. ตารางผูเกี่ยวของ (STAKEHOLDER) 

ลำดับ 
(NO.) 

หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ
(RASCI) 

ผูเกี่ยวของ 
(STAKEHOLDER) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1.  ผูรองขอเพ่ือ เพ่ิม 
ลบ หรือแกไข
หนวยงาน/
ระบบงาน/สิทธ์ิ/Key 

DCC พนักงานของสำนักงานฯ หนวยงานภายนอก ท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

2.  ผูรองขอเพ่ือ เพ่ิม 
ลบ หรือแกไข
หนวยงาน/
ระบบงาน/สิทธ์ิ/Key  

ผูใชงาน หนวยงานภายนอกท่ีใชงานระบบ e-Government API 

3.  ประสานระหวางผู
รองขอ และผูท่ี
เก่ียวของ 

SOC พนักงานของสำนักงานฯ หรือ เจาหนาท่ี Outsource ของ
สำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  ดำเนินการเพ่ิม ลบ 
หรือแกไขหนวยงาน/
ระบบงาน/สิทธ์ิตาม
คำรองขอ 

SOD-T พนักงานของสำนักงานฯ ประสานงานและตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลและความครบถวนของเอกสาร ตามท่ี
หนวยงานรองขอ 

5.  ดำเนินการเพ่ิม ลบ 
หรือแกไขหนวยงาน/
ระบบงาน/สิทธ์ิ/Key
ตามคำรองขอ 

XP-T พนักงานของสำนักงานฯ ผูไดรับมอบหมายใหดำเนินการ
เพ่ิม ลบ หรือแกไขหนวยงาน/ระบบงาน/สิทธ์ิ/Key ตามคำ
รองขอ 

 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

สำหรับใชในการจัดการคำขอใชบริการหรือร องขอเปลี ่ยนแปลงหรือแกไขปญหาการใชบริการระบบ e-
Government API 
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4. คำนิยาม (DEFINITIONS) 

ลำดับ 
(NO.) 

คำศัพท 
(VOCABBULARY) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1 Ticketing System https://dgaesm.service-now.com/  
2 CRM https://crm.dga.or.th/ 
3 API Tester Talend API Tester ของ Chrome Extension 

 

5. เอกสารอางอิง (REFERENCES)    

- 

6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) 

กรณีเปดขอใชบริการใหม/แกไข/ยกเลิก จากระบบ CRM  

1. เมื่อมีใบคำขอใชบริการจากระบบ CRM เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1 ตรวจสอบสิทธ์ิในการแจงดำเนินการวาผูขอเปนผูดูแลระบบของหนวยงานหรือไม  

2.2 ตรวจสอบความถูกตองของใบขอใชบริการศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ เชน เปนเอกสาร Version 

ปจจุบันหรือไม กรอกรายละเอียดถูกตองหรือไม ผูลงนามเปนผูมีอำนาจหรือไม  

2.3 ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเอกสารแนบ (หากมี) 

2.4 ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอมูล/เอกสาร ตามท่ีระบุวาถูกตองหรือไม โดยเปรียบเทียบกับเอกสารแนบ เชน 

MOU หรือ หนังสือแจงสิทธ์ิกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

2.5 หากพบความผดิพลาดในขอท่ี 2.1 และ/หรือ 2.2 และ/หรือ 2.3 และ/หรือ 2.4 จะแจงรายละเอียดท่ีผดิพลาด

กลับไปยัง DCC เพ่ือใหปรับแกและจัดสงขอมลูมาในระบบ CRM ใหมอีกครั้ง  

2.6 สงตอให XP-T ดำเนินการ 

3. สงตองานให XP-T ผานระบบ CRM โดยสรุปรายละเอียดท่ีจะตองดำเนินการกรอกลงในระบบ 

4. หลังจาก XP-T ดำเนินการแลวเสรจ็และแจงผลกลับมาผานระบบ CRM แลวจะทำการแจงผลการดำเนินงานไปท่ีผูใชงาน

โดยตรง (XP-T) จะดำเนินการตั้งคาการเรียกใช API ใหหนวยงาน และระบบจะสง consumer key / secret key ไปยัง

อีเมลทีไดระบุไวตามใบคำขอใชบรกิาร แบบอัตโนมตัิ (สงโดยระบบ)) 

5. ปดงานท่ีระบบ CRM หลังจากแจงผลการดำเนินงานไปท่ีผูใชงานแลว จะทำการปดงานในระบบโดยนำขอมูลจาก email 

ท่ีจัดสงใหกับผูใชงาน มากรอกเปนรายละเอียดลงในระบบ 

 

กรณีปญหาตางๆ เรื่องเช่ือมตอขอมูลบุคคลของกรมการปกครอง 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Ticketing System เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1. ใหผูใชงานตรวจสอบบัญชีในระบบ Linkage Management วามีบัญชีแลวหรือไม ไดรับสิทธ์ิหรือไม หากไม ให

ประสานงานกับ Super User ของหนวยงาน 

2.2. ใหผูใชงานประสานงานกับ Super User ของหนวยงานตรวจสอบสทิธ์ิท่ีหนวยงานไดรับในระบบ Linkage 

Management วาไดรับสิทธ์ิการเขาใชงานในหัวขอท่ีเรียกขอมูลหรอืไม หากไมใหติดตอขออนุมัติจากกรมการ

ปกครองกอน 

https://dgaesm.service-now.com/
https://dgaesm.service-now.com/
https://crm.dga.or.th/
https://crm.dga.or.th/
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2.3. ตรวจสอบ Capture URL ท่ีใชเรียกขอมูล และ Message Error ท่ีตอบกลับบมา 

2.4. พบปญหาในข้ันตอนการ Verify ใหตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนท่ีกำหนดใหกับตัวแปร AgentID จะตองเปน

เลขเดยีวกับเลขประจำตัวประชาชนของบัตรเจาหนาท่ีท่ีเสียบ login GovAMI เทาน้ัน 

2.5. ทดสอบเรยีกใช API จาก API Tester 

3. แจงผลการตรวจสอบ และปดงานผานระบบ Ticketing แจงไปท่ี SOC 

 

กรณีปญหาตางๆ ของ GovAMI, GDX Reader  

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Ticketing System เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1. ตรวจสอบ error code  

2.1.1. หากพบ error code ท่ีข้ึนตนดวย 9xxxx ใหตรวจสอบวิธีดำเนินการท่ี 

https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th/#/   

2.1.2. หากพบ error code อ่ืนๆ ใหตรวจสอบวิธีการดำเนินการท่ี 

https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-

gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting 

2.2. ตรวจสอบ Version ของ GovAMI ตองเปน Version ปจจุบัน 

2.3. ตรวจสอบ Version ของ .Net Framework ตองเปน Version 4.5.2 หรือสูงกวา 

2.4. ตรวจสอบ Browser ตองเปน Chrome 

2.5. ตรวจสอบในแถบสถานะ ขอมูลการใช ท่ีหนาจอระบบ GovAMI 

2.6. หากเปนปญหา PIN  

2.6.1. หากไมมี PIN, ลืมรหสัผาน, รหัสผานผิดตดิตอกันเกิน 3 ครั้ง ใหติดตอท่ีสำนักงานเขต หรือท่ีวาการอำเภอ 

2.6.2. ระบบไมข้ึนใหกรอก PIN ใหผูใชงานตรวจสอบ PIN ตองเปนสิทธ์ิเจาหนาท่ี และตองเปนรูปแบบ PIN4 หลัก 

ไมใชสแกนลายน้ิวมือ หากไมใชใหติดตอท่ีสำนักงานเขต หรือท่ีวาการอำเภอ 

2.7. ตรวจสอบวาตองมีการติดตั้งโปรแกรม GDX Reader 

2.8. หาก Smart Card Reader ไมอานบัตรประจำตัวประชาชน ใหดำเนินการตาม 

https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-

gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting 

2.9. ตรวจสอบวา Driver ของ Smart Card Reader จะตองมีเพียงเครื่องเดียว 

3. แจงผลการตรวจสอบ และปดงานผานระบบ Ticketing แจงไปท่ี SOC 

  

กรณีปญหาตางๆ เรื่องเช่ือมตอขอมูลบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Ticketing System เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1. ใหผูใชงานตรวจสอบวาไดรับสิทธ์ิแลวหรือไม มี Username Password จากกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลวหรือไม 

หากไม ใหประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเพ่ือขอเช่ือมโยงขอมูลผาน สพร. 

2.2. ใหผูใชงานตรวจสอบวามี Consumer Key, Secret Key หรือไม ถูกตองหรือไม ใชงานตรงกับระบบท่ีแจงมา

หรือไม (1 ระบบ 1 Key) หากไมม ีKey ใหผูใชงานแจงขอ Renew Key ผานทาง Contact Center (ผูใชงานจะ

ไดรับ Key หลังจากการเปดขอใชบริการแลว) 

2.3. ตรวจสอบ Capture URL ท่ีใชเรียกขอมูล และ Message Error ท่ีตอบกลับบมา 

https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th/#/
https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th/#/
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
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2.4. ตรวจสอบการเช่ือมตอขอมลูสิทธินิติบุคคลไดท่ี https://dev.egov.go.th/BackOffice/Consumer  

2.5. ทดสอบเรยีกใช API จาก API Tester 

3. แจงผลการตรวจสอบ และปดงานผานระบบ Ticketing แจงไปท่ี SOC 

 

ขอบเขตการ
ดำเนินงาน 

เจาหนาท่ี SOD-T คูมืออางอิง 

เพ่ิม ลบ หรือแกไข
หนวยงาน/ระบบงาน/
สิทธ์ิ/Key 

สงตอ  

แกไขปญหาการใชงาน ดำเนินการเอง, 
ตรวจสอบและสงตอ 

https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-
data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-
troubleshooting, 
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-
data-exchange-center-gdx/d/bkqir9p5f5rbpidgan40/5-
api, https://dev.egov.go.th/AMI/AMIMonitoring 

การแกไขปญหาระบบ สงตอ  
การบำรุงรักษาระบบ สงตอ  

 

7. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) 

รหัสเอกสาร ช่ือบันทึก 
การจัดเก็บ การทำลาย 

สถานท่ี วิธีการ ระยะเวลา ผูอนุมัติ วิธีการ 

       

 

https://dev.egov.go.th/BackOffice/Consumer
https://dev.egov.go.th/BackOffice/Consumer
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bkqir9p5f5rbpidgan40/5-api
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bkqir9p5f5rbpidgan40/5-api
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bkqir9p5f5rbpidgan40/5-api
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bkqir9p5f5rbpidgan40/5-api
https://dev.egov.go.th/AMI/AMIMonitoring
https://dev.egov.go.th/AMI/AMIMonitoring
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WI-C20-011 การจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมระบบ GDX 

 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) 

เอกสารฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมระบบ 

GDX ของสำนักงานฯ สำหรับหนวยงานภายนอก 

 

2. ตารางผูเกี่ยวของ (STAKEHOLDER) 

ลำดับ 
(NO.) 

หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ
(RASCI) 

ผูเกี่ยวของ 
(STAKEHOLDER) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1.  ผูรองขอเพ่ือ เพ่ิม 
ลบ หรือแกไข
หนวยงาน/
ระบบงาน/บัญชีผูใช 

DCC พนักงานของสำนักงานฯ หนวยงานภายนอก ท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

2.  ผูรองขอเพ่ือ เพ่ิม 
ลบ หรือแกไข
หนวยงาน/
ระบบงาน/บัญชีผูใช  

ผูใชงาน หนวยงานภายนอกท่ีใชงานระบบ GDX 

3.  ประสานระหวางผู
รองขอ และผูท่ี
เก่ียวของ 

SOC พนักงานของสำนักงานฯ หรือ เจาหนาท่ี Outsource ของ
สำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  ดำเนินการเพ่ิม ลบ 
หรือแกไขหนวยงาน/
ระบบงาน/บัญชีผูใช 
อนุมัติบัญชีผูดูแล
ระบบ, ลบบัญชีผูใช
หรือผูดูแลระบบตาม
คำรองขอ 

SOD-T พนักงานของสำนักงานฯ ประสานงานและตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลและความครบถวนของเอกสาร ตามท่ี
หนวยงานรองขอ, พนักงานของสำนักงานฯ ผูไดรับ
มอบหมายใหดำเนินการอนุมัติบัญชีผูดูแลระบบ, ลบบัญชี
ผูใชหรือผูดูแลระบบตามคำรองขอ 

5.  ดำเนินการเพ่ิม ลบ 
หรือแกไขหนวยงาน/
ระบบงาน/บัญชีผูใช
ตามคำรองขอ 

XP-T พนักงานของสำนักงานฯ ผูไดรับมอบหมายใหดำเนินการ
เพ่ิม ลบ หรือแกไขหนวยงานตามคำรองขอ 

 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

สำหรับใชในการจัดการคำขอใชบริการหรือรองขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาการใชบริการแพลตฟอรมเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนขอมูลทะเบียนราษฎรและ ขอมูลนิติบุคคล (Government Data Exchange Center : GDX) 
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4. คำนิยาม (DEFINITIONS) 

ลำดับ 
(NO.) 

คำศัพท 
(VOCABBULARY) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1 Ticketing System https://dgaesm.service-now.com/  

2 CRM https://crm.dga.or.th/ 
3 ขอมูลสมาชิก https://gdx.dga.or.th/Membership/User 
4 ตรวจสอบสิทธ์ิขอมูลนิติบุคคล https://gdx.dga.or.th/Document/Manage/Permission 

 

5. เอกสารอางอิง (REFERENCES)    

- 

 

6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) 

กรณีเปดขอใชบริการใหม/แกไข/ยกเลิก จากระบบ CRM  

1. เมื่อมีใบคำขอใชบริการจากระบบ CRM เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1 ตรวจสอบสิทธ์ิในการแจงดำเนินการวาผูขอเปนผูดูแลระบบของหนวยงานหรือไม  

2.2 ตรวจสอบความถูกตองของใบขอใชบริการศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ เชน เปนเอกสาร Version 

ปจจุบันหรือไม กรอกรายละเอียดถูกตองหรือไม ผูลงนามเปนผูมีอำนาจหรือไม  

2.3 ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเอกสารแนบ (หากมี) 

2.4 ตรวจสอบรายละเอียดรายการขอมูล/เอกสาร ตามท่ีระบุวาถูกตองหรือไม โดยเปรียบเทียบกับเอกสารแนบ เชน 

MOU หรือ หนังสือแจงสิทธ์ิกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

2.5 หากพบความผดิพลาดในขอท่ี 2.1 และ/หรือ 2.2 และ/หรือ 2.3 และ/หรือ 2.4 จะแจงรายละเอียดท่ีผดิพลาด

กลับไปยัง SCC เพ่ือใหปรับแกและจัดสงขอมลูมาในระบบ CRM ใหมอีกครั้ง  

2.6 สงตอให XP-T ดำเนินการ 

3. สงตองานให XP-T ผานระบบ CRM โดยสรุปรายละเอียดท่ีจะตองดำเนินการกรอกลงในระบบ 

4. หลังจาก XP-T ดำเนินการแลวเสรจ็และแจงผลกลับมาผานระบบ CRM แลวจะทำการแจงผลการดำเนินงานไปท่ีผูใชงาน

โดยตรง 

5. ปดงานท่ีระบบ CRM หลังจากแจงผลการดำเนินงานไปท่ีผูใชงานแลว จะทำการปดงานในระบบโดยนำขอมูลจาก email 

ท่ีจัดสงใหกับผูใชงาน มากรอกเปนรายละเอียดลงในระบบ 

 

กรณปีญหาตางๆ เรื่องสิทธ์ิ 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Ticketing System เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1. ตรวจสอบบัญชีของผูใช ตามท่ีแจงวาถูกตองหรือไม มีอยูหรือไม ไดรับสิทธ์ิหรือไม โดยตรวจสอบท่ีหนา “ขอมูล

สมาชิก”  

2.1.1. หากไมมบัีญชี  

https://dgaesm.service-now.com/
https://dgaesm.service-now.com/
https://crm.dga.or.th/
https://crm.dga.or.th/
https://gdx.dga.or.th/Membership/User
https://gdx.dga.or.th/Membership/User
https://gdx.dga.or.th/Document/Manage/Permission
https://gdx.dga.or.th/Document/Manage/Permission
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

- ผูใชงานสมัครใชงานเขามาอีกครั้ง และใหผูดูแลระบบของหนวยงานอนุมัต ิ

- ผูดูแลระบบหนวยงาน สมัครใชงานเขามาอีกครั้ง และ SOD-T อนุมัติสิทธ์ิ 

2.1.2. หากมีบัญชีแตช่ือหนวยงานไมถูกตอง ดำเนินการลบบัญชีออก และใหผูใชสมัครใชงานเขามาอีกครั้ง และให

ผูดูแลระบบของหนวยงานอนุมตั ิ

2.1.3. หากมีบัญชีแตสิทธ์ิการเขาใชงานไมถูกตอง ใหผูใชประสานงานผูดูแลระบบของหนวยงานแกไข 

2.1.4. หากมีบัญชีแตไมสามารถเช่ือมโยงขอมูลบุคคลของกรมการปกครองได 

- ใหตรวจสอบสิทธ์ิท่ีหนา “ขอมูลสมาชิก” หัวขอสิทธ์ิการมองเห็น และตรวจสอบสิทธ์ิวาไดรับสิทธ์ิหรอืไม  

o หากไดรับสิทธ์ิ ใหผูใชประสานงานกับ Super User ของหนวยงานตรวจสอบสิทธ์ิในระบบ 

Linkage Management 

o หากไมไดรบัสิทธ์ิ ใหผูใชประสานงานกับผูดูแลระบบของหนวยงานเพ่ือตรวจสอบ 

2.1.5. หากมีบัญชีแตไมสามารถเช่ือมโยงขอมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคาได 

- ใหตรวจสอบสิทธ์ิหนวยงานท่ีหนา “ตรวจสอบสิทธ์ิขอมูลนิติบุคคล” หัวขอตรวจสอบสิทธ์ิขอมูลนิติ

บุคคล และตรวจสอบสิทธ์ิของหนวยงานวาไดรับสิทธ์ิหรือไม  

o หากได ให SOD-T ตรวจสอบวาสามารถเรียกขอมลูไดหรือไม  

 หากเรียกไดใหตรวจสอบสิทธ์ิผูใชตามดานลาง 

 หากไมใหประสานงาน XP-T เพ่ือตรวจสอบและแกไข  

o แตหากหนวยงานไมไดรับสิทธ์ิ ใหขอสิทธ์ิไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการคา และเปดขอใชบริการ

เขามาอีกครั้ง 

- ใหตรวจสอบสิทธ์ิผูใชท่ีหนา “ขอมูลสมาชิก” หัวขอสิทธ์ิการมองเหน็ และตรวจสอบสิทธ์ิวาไดรับสิทธ์ิ

หรือไม  

o หากไดรับสิทธ์ิ ใหประสานงาน XP-T เพ่ือตรวจสอบและแกไข 

o หากไมไดรบัสิทธ์ิ ใหผูใชประสานงานกับผูดูแลระบบของหนวยงานเพ่ือตรวจสอบ 

2.2. หากไมมีช่ือหนวยงาน/หนวยงานสาขาใหเลือก 

2.2.1. ตรวจสอบวามีการเปดขอใชบริการแลวหรือไม  

- หากมีแลว ประสานงาน XP-T เพ่ือตรวจสอบ แกไข 

- หากไมมี ใหเปดขอใชบริการเขามากอน  

3. แจงผลการตรวจสอบ และปดงานผานระบบ Ticketing แจงไปท่ี SOC 

  

กรณีปญหาตางๆ ของ GovAMI, GDX Reader  

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Ticketing System เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1. ตรวจสอบ error code  

2.1.1. หากพบ error code ท่ีข้ึนตนดวย 9xxxx ใหตรวจสอบวิธีดำเนินการท่ี 

https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th/#/   

2.1.2. หากพบ error code อ่ืนๆ ใหตรวจสอบวิธีการดำเนินการท่ี 

https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-

gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting 

2.2. ตรวจสอบ Version ของ GovAMI ตองเปน Version ปจจุบัน 

2.3. ตรวจสอบ Version ของ .Net Framework ตองเปน Version 4.5.2 หรือสูงกวา 

https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th/#/
https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th/#/
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

2.4. ตรวจสอบ Browser ตองเปน Chrome 

2.5. ตรวจสอบในแถบสถานะ ขอมูลการใช ท่ีหนาจอระบบ GovAMI 

2.6. หากเปนปญหาเรื่องสิทธ์ิการเขาใชระบบใหดำเนินการตามขอกรณีปญหาตางๆ เรื่องสิทธ์ิ 

2.7. หากเปนปญหา PIN  

2.7.1. หากไมมี PIN, ลืมรหสัผาน, รหัสผานผิดตดิตอกันเกิน 3 ครั้ง ใหติดตอท่ีสำนักงานเขต หรือท่ีวาการอำเภอ 

2.7.2. ระบบไมข้ึนใหกรอก PIN ใหผูใชงานตรวจสอบ PIN ตองเปนสิทธ์ิเจาหนาท่ี และตองเปนรูปแบบ PIN4 หลัก 

ไมใชสแกนลายน้ิวมือ หากไมใชใหติดตอท่ีสำนักงานเขต หรือท่ีวาการอำเภอ 

2.8. ตรวจสอบวาตองมีการติดตั้งโปรแกรม GDX Reader 

2.9. หาก Smart Card Reader ไมอานบัตรประจำตัวประชาชน ใหดำเนินการตาม 

https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-

gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting 

3. แจงผลการตรวจสอบ และปดงานผานระบบ Ticketing แจงไปท่ี SOC 

 

การอนุมัตสิิทธ์ิผูดูแลระบบของหนวยงานใน https://gdx.dga.or.th 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Ticketing System หรืออีเมล เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1. ตรวจสอบช่ือนามสกุล อีเมล หนวยงานของผูดูแลระบบวาตรงกับในใบคำขอใชบริการจากระบบ CRM หรือไม 

2.1.1. หากตรง ทำการอนุมตัิผูดูแลระบบ และจัดการสิทธ์ิในการเรียกดูขอมูลใหกับตรงกับสิทธ์ิท่ีไดรับ จากน้ัน

ผูดูแลระบบจะไดรับอีเมลแจงผลการ“อนุมัติ”สงไปท่ีอีเมลทีไดระบุไวตามใบคำขอใชบริการ แบบอัตโนมัติ 

(สงโดยระบบ) 

2.1.2. หากไมตรง ทำการไมอนุมัตผิูดูแลระบบ จากน้ันผูดูแลระบบจะไดรบัอีเมลแจงผลการ“ไมอนุมตัิ”สงไปท่ีอีเมล

ทีไดระบุไวตามใบคำขอใชบริการ แบบอัตโนมัติ (สงโดยระบบ) 

3. หากเปนการแจงผานระบบ Ticketing System จะแจงผลการดำเนินการ และปดงานผานระบบ Ticketing แจงไปท่ี 

SOC 

 

การลบบัญชีผูใชหรือผูดูแลระบบใน https://gdx.dga.or.th 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Ticketing System เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ดำเนินการตามคำขอ โดยลบบัญชีผูใชหรือผูดูแลระบบท่ีหนา “ขอมลูสมาชิก” หัวขอขอมูลสมาชิก 

3. แจงผลการดำเนินการ และปดงานผานระบบ Ticketing แจงไปท่ี SOC 

 

ขอบเขตการดำเนินงาน เจาหนาท่ี SOD-T คูมืออางอิง 
อนุมัต ิหรือไมอนุมัติบัญชีผูดูแล
ระบบ, ลบบัญชีผูใชหรือผูดูแล
ระบบ 

ดำเนินการเอง  

ลบ หรือแกไขหนวยงาน สงตอ  
แกไขปญหาการใชงาน ดำเนินการเอง,

ตรวจสอบและสง
ตอ 

https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/governme
nt-data-exchange-center-
gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting, 

https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://gdx.dga.or.th/
https://gdx.dga.or.th/
https://gdx.dga.or.th/
https://gdx.dga.or.th/
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
https://kb.dga.or.th/s/bka3ktp5f5rbi2f1ccpg/government-data-exchange-center-gdx/d/bka3ln95f5rbi2f1ccqg/4-troubleshooting
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ขอบเขตการดำเนินงาน เจาหนาท่ี SOD-T คูมืออางอิง 
https://gdx.dga.or.th/, 
https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th/#/ 

การแกไขปญหาระบบ สงตอ  
การบำรุงรักษาระบบ สงตอ  

 

7. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) 

รหัสเอกสาร ช่ือบันทึก 
การจัดเก็บ การทำลาย 

สถานท่ี วิธีการ ระยะเวลา ผูอนุมัติ วิธีการ 

       

 

 

 

https://gdx.dga.or.th/
https://gdx.dga.or.th/
https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th/#/
https://linkagemgmt.bora.dopa.go.th/#/
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วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  

 

การจัดการแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอรมสำหรับ 

บริการ Open Government Data (Data.go.th) 

(WI-C20-012) 

แกไขครั้งที่ 1 

 

สำนักงานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
Digital Government Development Agency (Public Organization) 
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สำนักงานฯ 
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

WI-C20-012 การจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมสำหรับ Open Government Data (Data.go.th) 

 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) 

เอกสารฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมระบบ 

Open Government Data (Data.go.th) ของสำนักงานฯ สำหรับหนวยงานภายนอก 

2. ตารางผูเกี่ยวของ (STAKEHOLDER) 

ลำดับ 
(NO.) 

หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ
(RASCI) 

ผูเกี่ยวของ 
(STAKEHOLDER) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1.  ผูรองขอเพ่ือ เพ่ิม 
ลบ หรือแกไขบัญชี
ผูใช 

ผูรองขอ พนักงานของสำนักงานฯ หนวยงานภายนอก ท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

2.  ประสานระหวางผู
รองขอ และผูท่ี
เก่ียวของ 

DCC พนักงานของสำนักงานฯ หรือ เจาหนาท่ี Outsource ของ
สำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.  ดำเนินการเพ่ิม ลบ 
หรือแกไขบัญชีผูใช/
ชุดขอมูล ตามคำรอง
ขอ 

SOD พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมายใหดำเนินการ
เพ่ิม ลบ หรือแกไขบัญชีผูใชตามคำรองขอในระบบบริการฯ 
 

4.  ดำเนินการแกไข 
ปรับปรุงระบบ กรณี
เกิดปญหาหรือความ
ตองการสนับสนุน
การทำงานจากตัว
ระบบ 

DI-T พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมายท่ีไดรับ
มอบหมายใหดำเนินการแกไข ปรบัปรุงระบบ กรณีเกิด
ปญหาหรือความตองการสนับสนุนการทำงานจากตัวระบบ 

 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

สำหรับใชในการจัดการคำขอใชบริการหรือรองขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาการใชบริการระบบ Open 
Government Data (Data.go.th) 

 

4. คำนิยาม (DEFINITIONS) 

ลำดับ 
(NO.) 

คำศัพท 
(VOCABBULARY) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1 Ticketing System https://dgaesm.service-now.com/  
2 CRM https://crm.dga.or.th/ 

 

https://dgaesm.service-now.com/
https://dgaesm.service-now.com/
https://crm.dga.or.th/
https://crm.dga.or.th/
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

5. เอกสารอางอิง (REFERENCES) 

- 

 

6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) 

1. เมื่อมีการเปดขอใชบริการใหม/แกไข/ยกเลิก จากระบบ CRM  

o ทำการดำเนินการตามคำขอ -> ตรวจสอบขอมลูท่ีขอใชบริการใน CRM  

 หากขอมูลครบถวนและเปนการรองขอปรับปรุงในเชิงระบบ  -> สงตอใหผูดูแลระบบ (DI-T) 

ดำเนินการตามรายละเอียดตามคำรองขอ 

 หากขอมูลครบถวน -> SOD ดำเนินการตามข้ันตอน 

 หากขอมูลไมครบถวน  -> โทรสอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิจากหนวยงาน 

o แจงผลดำเนินการ 

 กรณี CRM แจงไปท่ีผูรองขอโดยตรงผานระบบเมล เพ่ือใหผูรองขอทำการทดสอบการใชงาน 

o ปดงาน 

2. หรือมีการแจงปญหาผาน ระบบ Ticketing System เพ่ือใหดำเนินการตามท่ีหนวยงานรองขอ 

o ตรวจสอบขอมลูเบ้ืองตน  

 หากขอมูลครบถวน และเปนปญหาการทำงานของระบบ -> สงตอใหผูดูแลระบบ (DI-T) 

 หากขอมูลครบถวน -> SOD ดำเนินการตามข้ันตอน  

 หากขอมูลไมครบถวน  -> โทรสอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิจากหนวยงาน  

o แจงผลดำเนินการ 

 แจงวิธีการแกปญหาในระบบ Ticketing System  

o ปดงาน 

ขอบเขตการดำเนินงาน เจาหนาท่ี SOD คูมืออางอิง 
สราง/แกไข/ลบผูใชงาน  ดำเนินการได คูมือการใชงานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 

(Data.go.th) เวอรชัน 2 
สราง/แกไข/ลบชุดขอมลูใน
ระบบ 

ดำเนินการได คูมือการใชงานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ 
(Data.go.th) เวอรชัน 2 

แกไขปญหาการใชงาน ดำเนินการได  
การแกไขปญหาระบบ สงตอ  
การบำรุงรักษาระบบ สงตอ  

7. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) 

รหัสเอกสาร ช่ือบันทึก 
การจัดเก็บ การทำลาย 

สถานท่ี วิธีการ ระยะเวลา ผูอนุมัติ วิธีการ 

       

 



       

 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

 

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  

 

การจัดการแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอรมสำหรับ 

บริการ DigitalID 

(WI-C20-014) 

 

แกไขครั้งที่ 0 

 

สำนักงานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
Digital Government Development Agency (Public Organization) 

 



       

 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร สวน
หน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรปูแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผิดตามระเบียบของ

สำนักงานฯ 
 
    

สารบัญ 

หัวขอเร่ือง                      หนา 

WI-C20-014 การจัดการบัญชีผูใชแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมสำหรับ DigitalID .................................................................. 3 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) .......................................................................................................................................... 3 

2. ตารางผูเก่ียวของ (STAKEHOLDER) ............................................................................................................................. 3 

3. ขอบเขต (SCOPE) ......................................................................................................................................................... 4 

4. คำนิยาม (DEFINITIONS) .............................................................................................................................................. 4 

5. รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) ............................................................................ 4 

6. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) ................................................................................................................... 4 

 

  



      

 

 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

WI-C20-014 การจัดการบัญชีผูใชแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอรมสำหรับ DigitalID 

 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) 

เอกสารฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมระบบ 

DigitalID ของสำนักงานฯ สำหรับหนวยงานภายนอก 

2. ตารางผูเกี่ยวของ (STAKEHOLDER) 

ลำดับ 
(NO.) 

หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ
(RASCI) 

ผูเกี่ยวของ 
(STAKEHOLDER) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1.  ผูรองขอเพ่ือ เพ่ิม 
ลบ หรือแกไขบัญชี
ผูใช 

ผูรองขอ ประชาชนท่ัวไป, พนักงานของสำนักงานฯ หนวยงาน
ภายนอก ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.  ประสานระหวางผู
รองขอ และผูท่ี
เก่ียวของ 

SOC พนักงานของสำนักงานฯ หรือ เจาหนาท่ี Outsource ของ
สำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.  ดำเนินการ
ประสานงานผูใช 
และหนวยงานท่ี
เก่ียวของใหได ตาม
คำรองขอ 

SOD พนักงานของสำนักงานฯ หรือ เจาหนาท่ี Outsource ของ
สำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมายใหดำเนินการตามคำรองขอ
ในระบบบริการฯ 
 

4.  ดำเนินการแกไข 
ปรับปรุงระบบ กรณี
เกิดปญหา หรือ
ความตองการ
สนับสนุนจากการ
ทำงานจากตัวระบบ 
และการอบรม ตอบ
คำถามผูเก่ียวของใน
การพัฒนาระบบท่ี
เก่ียวของ 

XP-T พนักงานของสำนักงานฯ หรือ เจาหนาท่ี Outsource ของ
สำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 
ผูใหบริการภายนอกท่ีทำสญัญากับสำนักงานฯ 

  



      

 

 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

สำหรับใชในการจัดการคำรองขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาการใชบริการระบบ DigitalID 

4. คำนิยาม (DEFINITIONS) 

ลำดับ 
(NO.) 

คำศัพท 
(VOCABBULARY) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

- - - 
 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) 

 เมื่อมีการแจงผานระบบ dgaesm.service-now.com เพ่ือใหดำเนินการ 

 ตรวจสอบขอมลูเบ้ืองตน  

 กรณี เคส CS… ขอเปลี่ยนแปลงขอมูลผูใชงาน  

• หากขอมูลครบถวน  -> SOD Login url : https://accounts.egov.go.th/ 

ดำเนินการตามรายละเอียดเคสท่ีแจงมา 

• หากขอมูลไมครบถวน  -> สงกลับ SOC ขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูรองขอ 

 กรณ ีเคส INC… ปญหาการใชงาน แจง SOC สงเคสตอไปยังทีม XP-T หรือท่ีเก่ียวของ 

 แจงผลดำเนินการ 

 ดำเนินการตามคำขอเปลี่ยนแปลงขอมูลผูใชงาน และแจงผล reset password ทาง SMS/E-mail ผานทาง

ระบบ DigitalID 

 ปรับปรุงขอมูลในระบบ dgaesm.service-now.com เพ่ือให SOC ประสานงานผูรองขอทำการทดสอบการใช

งานตอไป 

 ปดงาน 

 

ขอบเขตการดำเนินงาน เจาหนาท่ี SOD คูมืออางอิง 
แกไข/ลบผูใชงาน ดำเนินการได  
แกไขปญหาการใชงาน สงตอ  
การแกไขปญหาระบบ สงตอ  

 

6. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) 

รหัสเอกสาร ช่ือบันทึก 
การจัดเก็บ การทำลาย 

สถานท่ี วิธีการ ระยะเวลา ผูอนุมัติ วิธีการ 

       

 

https://accounts.egov.go.th/
https://accounts.egov.go.th/


  

 

 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

 

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  

 

การจัดการแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอรมสำหรับ 

บริการระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) 

(WI-C20-015) 

 

แกไขครั้งที่ 0 

 

 

สำนักงานพัฒนารฐับาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
Digital Government Development Agency (Public Organization) 



  

 

 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร สวน
หน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรปูแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผิดตามระเบียบของ

สำนักงานฯ 
 
    

สารบัญ 

หัวขอเร่ือง                      หนา 

WI-C20-015 การจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมสำหรับระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) ................................... 1 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) ............................................................................................................................................... 1 

2. ตารางผูเก่ียวของ (STAKEHOLDER).................................................................................................................................. 1 

3. ขอบเขต (SCOPE) ............................................................................................................................................................. 1 

4. คำนิยาม (DEFINITIONS) ................................................................................................................................................... 1 

5. เอกสารอางอิง (REFERENCES) ......................................................................................................................................... 2 

6. รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) ................................................................................. 2 

7. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) ........................................................................................................................ 3 

 

  



 

1 

เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

WI-C20-015 การจัดการแอปพลิเคช่ันและแพลตฟอรมสำหรับระบบกลางทางกฎหมาย (Law 
Portal) 

 

1. วัตถุประสงค (OBJECTIVE) 

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับการจัดการแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอรม 

ระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) ของสำนักงานฯ สำหรับหนวยงานภายนอก มีการเปลี่ยนแปลง 

 

2. ตารางผูเกี่ยวของ (STAKEHOLDER) 

ลำดับ 
(NO.) 

หนาท่ีและความ
รับผิดชอบ
(RASCI) 

ผูเกี่ยวของ 
(STAKEHOLDER) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 

1.  กรณีขอเพ่ิม, ลบ, 
หรือแกไข User 

ผูใชงาน หนวยงานภายนอกท่ีใชงานระบบระบบกลางทางกฎหมาย 
(Law Portal) 

2.  ประสานระหวางผู
รองขอ/ผูใชงาน และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

SOC พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย  
เจาหนาท่ี Outsource ของสำนักงานฯท่ีไดรับมอบหมาย 

3.  จัดทำรายงาน, 
แนะนำวิธีการใชงาน, 
แนะนำปญหาการ
สรางแบบประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ 

SOD-T พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย  

4.  สราง User SOD-T พนักงานของสำนักงานฯ ท่ีไดรับมอบหมาย  
5.  ประสานงานกับ

ผูใชงานเรื่อง
กฎหมาย 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา  

หนวยงานท่ีดูแลขอมลูดานกฎหมาย 

 

3. ขอบเขต (SCOPE) 

สำหรับใชในการจัดการคำขอใชบริการหรือรองขอเปลี่ยนแปลงการใชบริการระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) 

 

4. คำนิยาม (DEFINITIONS) 

ลำดับ 
(NO.) 

คำศัพท 
(VOCABBULARY) 

คำอธิบาย 
(DESCRIPTION) 
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

 

5. เอกสารอางอิง (REFERENCES)    

- 

6. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE DESCRIPTION) 

กรณีขอเพ่ิม ลบ แกไข User 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Service now เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ กรณขีอเพ่ิม, ลบ, หรือแกไข, เพ่ิมรายช่ือกฎหมาย 

2.1. กรณีขอแจงเพ่ิม User 

- ตรวจสอบขอมลูวามี User อยูในระบบแลวหรือไม 

- หากมี ใหนำ User ท่ีมีในระบบ แจงแกงผูใชงาน 

- หากไมมี จะทำการสราง User ใหม  

2.2. กรณีแจงลบ User 

- ตรวจสอบขอมลูวามี User อยูในระบบแลวหรือไม 

- หากมี จะดำเนินการลบ 

- หากไมมี จะแจงกลับหนวยงาน 

2.3. กรณีแจงแกไข User 

- ตรวจสอบขอมลูวามี User อยูในระบบแลวหรือไม 

- หากมี จะดำเนินการแกไข 

- หากไมมี จะแจงกลับหนวยงาน 

2.4. กรณีเพ่ิมรายช่ือกฎหมายในระบบ 

- หนวยงานแจงช่ือกฎหมายเพ่ือทำการเพ่ิมในระบบ  

- หากขอมูลถูกตอง จะดำเนินการเพ่ิมใหทันที 

3. ปดงานเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ ประสานงานหรือจัดสงขอมูลไปยังผูใชงาน 

กรณขีอรายงาน  

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Service now เพ่ือใหดำเนินการ 

2. จัดทำรายงานตามท่ีหนวยงานรองขอ 

3. ปดงานเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ ประสานงานหรือจัดสงขอมูลไปยังผูใชงาน 

กรณีแนะนำวิธีการแกไขปญหาการ สรางแบบสำรวจ 

1. เมื่อมีการแจงผานระบบ Service now เพ่ือใหดำเนินการ 

2. ทำการดำเนินการตามคำขอ  

2.1. ตรวจสอบรูปแบบความผิดพลาดของสรางแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ และใหคำแนะนำวิธีแกไขความผิดพลาด 

2.2. กรณีปญหาเรื่องเก่ียวกับกฎหมาย จะแจงผูใชงานใหประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

3. ปดงานเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ ผานระบบ Service now แจงไปท่ี SOC เพ่ือประสานงานผูรองขอทำการทดสอบการใช

งาน 
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เอกสารฉบับน้ีถือเปนทรัพยสินของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หามมิให ทำการคดัลอก ทำซ้ำ เผยแพร 
สวนหน่ึงสวนใดในเอกสารฉบับน้ี ในรูปแบบใดๆ แกบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาต การฝาฝนถือเปนความผดิตามระเบียบ

ของสำนักงานฯ 

ขอบเขตการดำเนินงาน เจาหนาท่ี SOD-T คูมืออางอิง 
หนวยงานใหม ดำเนินการเอง  
เพ่ิม/ลบ/แกไข User ดำเนินการเอง  
แกไขปญหาการใชงาน ดำเนินการเอง  
การแกไขปญหาระบบ สงตอ  
การบำรุงรักษาระบบ สงตอ  

 

7. การควบคุมบันทึก (RECORD CONTROL) 

รหัส

เอกสาร 
ช่ือบันทึก 

การจัดเก็บ การทำลาย 
สถานท่ี วิธีการ ระยะเวลา ผูอนุมัติ วิธีการ 
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