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หัวขอการบรรยาย

• แพลตฟอรมคืออะไร

• เทคโนโลยี และลักษณะเชิงสถาปตยกรรมของแพลตฟอรมกลาง

• แนวทางการพัฒนาแพลตฟอรมกลาง และบริการดิจิทัล

• แพลตฟอรมกลางที่พัฒนา และใหบริการโดย สพร.

• ตัวอยางแพลตฟอรมกลางที่พัฒนา และใหบริการโดย สพร. : Citizen Portal, Business Portal, Digital ID, 
Government Data Exchange (GDX)

2



แพลตฟอรมคืออะไร

• A platform is a business model that creates value by facilitating exchanges between two or 

more interdependent groups, usually consumers and producers.

• Platform Business Model คือ โมเดลทางธุรกิจที่สรางคุณคา และอํานวยความสะดวกระหวางผูบริโภคและ

ผูผลิต 

• https://b2btech.blog/โมเดลธุรกิจแพลตฟอรม-คืออะไร-20a24c70021b
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• Facebook, Grab หรือ Lazada ธุรกิจเหลานี้ไมไดสราง

สินคา เก็บสินคาในคลัง หรือไมไดเปนแมแตเปนหวงโซอุป

ทาน 

• แพลตฟอรมที่ประสบความสําเร็จจะ ชวยอํานวยความ

สะดวกในการแลก เปลี่ยน โดยลดตนทุนการทําธุรกรรม 

หรือมีนวัตกรรมบริการ การเชื่อมตอของเทคโนโลยี เปน 

ecosystem ชวยใหแพลตฟอรมสามารถขยายใน โมเด

ลที่ธุรกิจเดิม ๆ ไมสามารถทําได

• https://b2btech.blog/โมเดลธุรกิจแพลตฟอรม-คือ

อะไร-20a24c70021b





แพลตฟอรมเปนโมเดลธุรกิจไมใชแคสวนหนึ่งของเทคโนโลยี

• บางคนเขาใจผิดวาแพลตฟอรม ก็คือแอปมือถือหรือเว็บไซตหรือแคซอฟตแวร แตเปนโมเดลธุรกิจแบบองครวมที่สราง

มูลคาดวยการรวบรวมผูบริโภคและผูผลิตเขาดวยกัน

• ในปจจุบัน หวงโซอุปทานไมไดเปนศูนยกลางของมูลคาทางธุรกิจอีกตอไป แตสิ่งที่สําคัญที่สุดที่แตละบริษัทตองมีคือ 

ทรัพยากรที่สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจตาง ๆ ได

• รูปแบบโมเดลเกา ๆ การขยายธุรกิจตองใชเงินทุนและการเพิ่มทรัพยากรมากมาย แตแพลตฟอรม การขยายธุรกิจเกิดจาก

การสราง network ใหมี connection มาก

• https://b2btech.blog/โมเดลธุรกิจแพลตฟอรม-คืออะไร-20a24c70021b
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1. แพลตฟอรมตองดึงดูดใหผูใชเขารวม จากนั้นทําใหผูบริโภคและผู

ผลิตพบกัน อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมและกําหนด

กฎเกณฑใหไมซับซอน รักษาเครือขายเพื่อสรางความไววางใจและ

รักษาคุณภาพ

2. โดยสรุป 4 ฟงกชั่นแพลตฟอรมตองทํา ดังนี้:

a. สรางสมาชิก (Audience building)

b. จับคูใหผูบริโภคและผูผลิตพบกัน (Matchmaking)

c. จัดหาเครื่องมือและบริการ (Providing tools and 

services)

d. การตั้งกฎและกติกามาตรฐาน (Setting rules and 

standards)









เทคโนโลยีและลักษณะเชิงสถาปตยกรรม
ของแพลตฟอรมกลาง

แนวทางการพัฒนาแพลตฟอรมกลาง และบริการดิจิทัลภาครัฐ
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แพลตฟอรมเปนโมเดลธุรกิจไมใชแคสวนหนึ่งของเทคโนโลยี

• A computing platform or digital platform is the environment in which a piece of software is executed. 

• It may be the hardware or the operating system (OS), even a web browser and associated application 

programming interfaces, or other underlying software, as long as the program code is executed with it. 

• Computing platforms have different abstraction levels, including a computer architecture, an OS, or 

runtime libraries. A computing platform is the stage on which computer programs can run.

• https://en.wikipedia.org/wiki/Computing_platform
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องคประกอบของแอปพลิเคชัน

• Hardware

• Server

• Client

• Software

• Network / Telecommunications

• Data

• Procedures

• People
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ลักษณะโดยทั่วไปของแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิม

ฐานขอมูล

(Database)

สวนติดตอผูใชงาน

(User Interface)

สวนประมวลผล

(Application Logic)
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ลักษณะโดยทั่วไปของแอปพลิเคชันแบบ Multi-Channel

ฐานขอมูล

สวนติดตอ

ผูใชงาน

(User Interface)

สวนประมวลผล

(Application Logic)

สวนติดตอ

ผูใชงาน

(User Interface)

ระบบภายนอก

อื่นๆ (External System)

Application Program 

Interface (API)

ฐานขอมูลฐานขอมูล

สวนประมวลผล

(Application Logic)
สวนประมวลผล

(Application Logic)
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ลักษณะโดยทั่วไปของแอปพลิเคชันแบบ Shared Services

สวนติดตอ

ผูใชงาน

(User Interface)

สวนติดตอ

ผูใชงาน

(User Interface)

ระบบภายนอก

อื่นๆ (External System)

API

(User Profiles)
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API

(Payments)

API

(App Specific 1)

API

(App Specific 2)







ลักษณะโดยทั่วไปของแอปพลิเคชันแบบ Shared Services

สวนติดตอ

ผูใชงาน

(User Interface)

สวนติดตอ

ผูใชงาน

(User Interface)

ระบบภายนอก

อื่นๆ (External System)

API

(User Profiles)
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API

(Payments)

API

(App Specific 1)

API

(App Specific 2)

External / Cloud Services
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แนวทางการพัฒนาแพลตฟอรมกลาง และบริการดิจิทัลภาครัฐ

แนวทางการพัฒนาแพลตฟอรมกลาง และบริการดิจิทัลภาครัฐ
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ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน

DEVELOPMENT LIFE CYCLE

• Exploration

• Analysis

• Design

• Development

• Testing

• Training and Transition

• Operation and Maintenance

ขั้นตอนของภาครัฐ

• จัดทําคําของบประมาณ

• จัดทํา TOR

• จัดซื้อจัดจาง

• กํากับดูแลโครงการ

• บํารุงรักษา
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https://www.teachthought.com/pedagogy/7-resources-for-better-understanding-design/







ขอพึงระวังในการจัดทําแอปพลิเคชันภาครัฐ

• Citizen/User-Centric

• เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับสิ่งที่เราจะใหบริการ

• เริ่มเล็กแลวขยายผล

• TOR ที่กวางไปก็ไมดี ละเอียดไปก็ไมดี

• อยาเขียนอะไรใน TOR ที่เราไมเขาใจ

• อยาลงทุนเรื่อง hardware จนมากเกินไป

• เช็คราคากอนตั้งงบประมาณ เว็บไซต https://govspending.data.go.th/ และ http://procurement-oag.in.th/ เปน

แหลงขอมูลที่ดี 28

https://govspending.data.go.th/
http://procurement-oag.in.th/


แพลตฟอรมกลางที่พัฒนาและใหบริการโดย สพร.

แนวทางการพัฒนาแพลตฟอรมกลาง และบริการดิจิทัลภาครัฐ
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ระบบกลาง หรือ แพลตฟอรมกลาง ของภาครัฐ

• ระบบกลาง

• ระบบ GFMIS ระบบ G-Procurement

• ระบบ DPIS

• แพลตฟอรมกลาง

• ระบบ Linkage Center ของกระทรวงมหาดไทย

• ระบบ e-Payment ของกรมบัญชีกลาง
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กฎหมาย / ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัตกิารบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
1.1 มาตรา 4 : 

เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดทําบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มี การบริหารงาน และการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหาร
จัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ และการทํางานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
อย่างมัน่คงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกใน
การให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

1.2 มาตรา 10 (5) : 
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ทําหน้าที่สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการ
ดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลกําหนด เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

2. พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561
หน้าที่ของสํานักงาน มาตรา 8 (5) พัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมัน่คงปลอดภัย  
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กฎหมาย / ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

มาตรา ๑๐ ในวาระเริ่มแรก ใหสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) จัดใหมี

แพลตฟอรมดิจิทัลกลางเพื่อใหสวนราชการใชในการบริการประชาชนและการติดตอประสานงาน ระหวางกันไดภายในเกาสิบวันนับแต

วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ

ใหเปนหนาที่ของหัวหนาสวนราชการที่จะตองดําเนินการใหการบริการประชาชนและการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน 

โดยการใชแพลตฟอรมดิจิทัลกลางใหแลวเสร็จภายในสองป นับแตพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่สวนราชการใดมีเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถดําเนินการใชแพลตฟอรมดิจิทัลกลางไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในวรรคสอง 

ใหหัวหนาสวนราชการนั้นเสนอ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดังกลาวได 







Channels

หนวยงานผูใหบริการ

Authentication

Data Exchange

Services &
Service Portal

BackendBackendBackend

ประชาชน/ผูประกอบการ/ชาวตางชาติ

เจาหนาที่

Shared Components

Online Self-ServiceOne Stop Service Counter

บัตรประจําตัวประชาชน Digital Identification

Linkage Center

e-Payment

National Single Window …

Citizen Service Portal 
incl. Kiosk

Service Request & Tracking e-Certification/License

หนวยงานเจาของขอมูล

BackendBackendBackend
เจาหนาที่

หนวยงาน ...

......

Government Data Exchange (GDX)

Business Service Portal Foreigner Service Portal
Other Agency Services
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หาขอมูล ยืนยันตัวตน กรอกฟอรม ยื่นคําขอ ติดตาม/รับแจงความคืบหนา ชําระคาธรรมเนียม ไดรับใบอนุญาต

Smart Search Digital ID Service Request e-Payment
eLicense / 

eDocument
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พิจารณาคําขอและ
เอกสารหลักฐาน

พิจารณาอนุมัติ/
อนุญาต

แจงผลการพิจารณา
รับแจงผลการชําระ

คาธรรมเนียม
จัดทําใบอนุญาต

Master Data ตางๆ

GDX Platform
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

เชน NSW

เลขที่คําขอ
(Transaction ID)

Service 
Notifications

ใบเสร็จรับเงิน
(e-Receipt)

ใบอนุญาต
(e-License)

ระบบสนับสนุนการใหบริการของหนวยงาน (Agency Backend)

Service Tracking

OSS 4.0 Blueprint : กรณีผูขอรับบริการดําเนินการแบบออนไลนเต็มรูปแบบ และหนวยงานมีระบบ Backend



Citizen Portal

แพลตฟอรมกลางที่พัฒนาและใหบริการ
โดย สพร.
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ประชาชนคาดหวังอะไรจากภาครัฐในยุคดิจิทัลและ New Normal?

38

ตัวอย่าง น.ส. สมหญิงที่กําลังจะแต่งงานและวางแผนมีบุตรต้องติดต่อ
ภาครัฐในหลายด้านตัง้แต่การตัง้ครรภ์จนถึงบุตรเข้าเรียน

ตัวอย่างเสียงสะท้อนประชาชน

“ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
จํานวนมากเพ่ือติดต่อแต่ละหน่วย

งาน จํารหัสผ่านไม่ได้ซักอัน”

“ไม่รู้ว่ารัฐให้บริการอะไรบ้าง
ที่เกี่ยวกับเรา กังวลว่าจะ

พลาดสิทธิสําคัญ”

“มีเอกสารจากรัฐจํานวนมาก แต่จําไม่ได้
ว่าเก็บไว้ที่ไหนบ้าง หรือว่าหมดอายุหรือยัง”

ให้บริการแก่ประชาชน 8 กลุ่ม
ได้แก่ เด็กและสตรี นักเรียน วัยทํางาน 
ผู้สูงอายุ เกษตรกร ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 

และผู้ประสบภัย

ครอบคลุม 170 บริการหลัก
โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 3 ระยะ

โดยปีที่ 1 จํานวน 50 บริการ 
ปีที่ 2 จํานวน 60 บริการ 

และปีที่ 3 จํานวน 60 บริการ

ถึงแม้ภาครัฐจะมีบริการดิจิทัลมากขึ้น แต่ความคาดหวังของประชาชนก็สูงขึ้นเช่นกัน
ประชาชนคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในการติดต่อราชการ...

...ในขณะที่บริการภาครัฐในปัจจุบันไม่สามารถ
ตอบโจทย์เนื่องจากยังขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน

สพร. และสํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทํา
แผนแม่บท Citizen Portal เพ่ือ…

เกี่ยวเนื่องกับ 18 กระทรวง
79 หน่วยงานที่จะร่วมกัน

ขับเคลื่อนให้สําเร็จน.ส. สมหญิง

ขอเงินประกันสังคมค่า
คลอดบุตร

ขอเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ขอสวัสดิการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน

เช็คผลสอบ
เข้าเรียน

รับสิทธิประกัน
สุขภาพของบุตร



แอปพลิเคชันทางรัฐ (Citizen Portal)
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บริการระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

ระบบแสดงข้อมูลโปรไฟล์ของผู้
ปกครองและเด็ก ซึ่งเป็นข้อมูลที่

ได้ลงทะเบียนเอาไว้รวมไปถึง
ข้อมูลสถานะล่าสุด และ

ประวัติการจ่ายเงินอุดหนุน 
เป็นต้น

ตรวจสอบข้อมูลสถานะการดําเนินการและการจ่าย
เงิน

ข้อมูลเด็ก

ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลการลงทะเบียน

ช่องทางการรับเงินอุดหนุน

ประวัติการจ่าย
เงินอุดหนุน

ประวัติการระงับ
สิทธิเด็กแรกเกิด

สถานะล่าสุด

40

ตัวอย่างการแจ้ง
เตือนบนส

มาร์ทโฟนเมื่อ
ประชาชนได้รับเงิน

อุดหนุนแล้ว

การแจ้งเตือน 
(Notification)
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บริการตรวจสอบขอมูล (กรณีมีใบสั่งจราจร)

ตรวจสอบรายละเอียด พิมพ์ใบชําระเงิน

ชําระเงินผ่าน QR Code

ตรวจสอบ
ข้อมูล

กรณีมีใบส่ังจราจร

รายการใบสัง่ฯ
0263077569555

นายทดสอบ ใจดี

9กช 1811 กรุงเทพมหานคร

9กช 1811 กรุงเทพมหานคร

พิมพ์ใบชําระเงิน



Business Portal

แพลตฟอรมกลางที่พัฒนาและใหบริการ
โดย สพร.
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แนวคิดของระบบ Biz Portal
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บริการที่ขอใชงานไดผานระบบ Biz Portal
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bizportal.go.th
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ใบอนุญาตแบงตามหมวดหมูธุรกิจ



ตัวอยางใบอนุญาตที่เลือก





กรณีบุคคลธรรมดา – สามารถสมัครสมาชิกออนไลนได โดยยืนยันตัวตนเทียบเทาการ

สมัครเขารวมโครงการชิม ช็อบ ใช

กรณีนิติบุคคล – ผูประกอบการจะไดรับ login/password จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา

การ Login เขาใชงานระบบ



แบบฟอรม (1) : ขอมูลทั่วไป
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แบบฟอรม (2) : ขอมูลเฉพาะของใบอนุญาต
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แบบฟอรม (3) : อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวของ
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แบบฟอรม (4) : ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
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ยืนยัน OTP กอนการยื่นคําขอ
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หนาจอแสดงสถานะการยื่นคําขอ



หนาจอ Dashboard สําหรับผูประกอบการในการติดตามสถานะคําขอ



ตัวอยาง Bill Payment ของกรมบัญชีกลาง
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ชองทางชําระเงินของกรมบัญชีกลาง
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ตัวอยางใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส



แพลตฟอรมพิสูจนและยืนยันตัวตน (Digital ID)

แพลตฟอรมกลางที่พัฒนาและใหบริการ
โดย สพร.
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User Journey - ผู้ใช้งาน (ประชาชน) ต้องการขออนุญาตออนไลน์บนระบบ Biz Portal

1.2 ยืนยันใบอนุญาตที่
เลือก

1.3 ระบบแสดงปุมใหผู
ใชงานเขาสูระบบ

1.1 เลือกใบอนุญาต













รูปแบบและสถาปตยกรรม Digital ID

Digital Services (RP)

DGA Services (RP)

KYC

Online KYC

(IAL 1.3)

KYC@Counter

(IAL 2.3)

IDPs ภาคเอกชนDigital ID Platform

MNID

IDP by DGA

DOPA (IAL 2.3 IDP & AS)

ผูใหบริการ ID ภาคเอกชน เชน 
ธนาคารพาณิชย โทรคมนาคม ฯลฯ



ศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (Government Data 
Exchange)

แพลตฟอรมกลางที่พัฒนาและใหบริการ
โดย สพร.
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Pain Points
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➔ ประชาชน

◆ การติดตอราชการจําเปนตองใชเอกสาร/ขอมูลประกอบเยอะ ทั้งที่เปนเอกสารที่ภาครัฐมีอยูแลว

➔ หนวยงานของรัฐ

◆ อยากเชื่อมขอมูล .... เพื่อใชในการบริการประชาชน แตไมรูตองเริ่มอยางไร

◆ ขอมูล .... ของหนวยงานมีผูสนใจขอเชื่อมโยงมาก แตไมรูจะเปดใหหนวยงานอื่นเชื่อมโยงอยางไร

➔ หนวยงานระดับนโยบาย หรือหนวยงานกํากับดูแล

◆ ตองบูรณาการขอมูล (Integrate) ขอมูลจากหลายหนวยงาน เพื่อการวิเคราะห และการตัดสินใจ



หน่วยงานผู้ให้บริการ

Government Data Exchange Platform

BackendBackendBack Office
เจ้าหน้าที่

Secured Government Information Network (GIN)

Secured Government Information Network (GIN)

แพลตฟอร์ม
แลกเปลี่ยนข้อมูลอื่นๆ 

เช่น DXC

Internet (over SSL)

ประชาชน/ผู้
ประกอบการ

Adaptors

Access Control Message Bus Monitoring Dashboard

(Standardized) API InterfaceGUI Interface Administrative Interface

Self-Service / Digital Inbox

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล

BackendBackendBack Office
เจ้าหน้าที่

แพลตฟอร์ม
แลกเปลี่ยนข้อมูลอื่นๆ 
เช่น Linkage Center

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล

BackendBackendBack Office
เจ้าหน้าที่

AdaptorsAdaptors

APIs APIs



หน่วยงานทะเบียนหรือ
หน่วยงานที่ออกใบ

อนุญาต

หน่วยงานผู้ให้บริการ Government Data Exchange 
Platform

เจ้าหน้าที่

(Standardiz
ed) API

Access Ctl
ประชาชน/
ผู้ประกอบ

การ

Adapter
Back 
Office

Log

Back 
OfficeAPI

1 2
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• การเชื่อมโยงใช้เปน็แบบ Synchronous 
RESTful API โดยข้อมูลอยู่ในรูปแบบ JSON 
ผ่าน SSL และใช้เครือข่าย GIN หรือเครือข่าย
ภายในหน่วยงาน (ถ้ามี)

• ขั้นตอนในการร้องขอข้อมูลประยุกต์จาก OAuth 
Protocol : ในการเชื่อมโยงครั้งแรกจะต้อง
ยืนยันตนกับแพลตฟอร์มก่อน และจะได้รับ 
Token สําหรับใช้เชื่อมโยงข้อมูล

• คําร้องขอข้อมูลจะระบุ ข้อมูลที่ต้องการ (ใน
ลักษณะ URL) ID ของรายการข้อมูลที่ต้องการ 
(เช่น เลขประจําตัว 13 หลัก) ID ของเจ้าหน้าที่ที่
ร้องขอข้อมูล เปน็ต้น (Ex. P. 16)

• ข้อมูลที่เปน็ภาพ หรือไฟล์จะถูกแปลงให้อยู่ใน 
BASE64

• API หน่วยงานอาจมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง 
RESTful, SOAP หรืออื่นๆ

• การยืนยันตนกับ API ของหน่วยงานก็มี
หลากหลายวิธีเช่นกัน เช่นการใช้บัตรประจําตัว
ประชาชน การใช้ SSL Cert หรือการใช้ 
login/password เปน็ต้น

• เน้นเชื่อมโยงผ่าน SSL ผ่านเครือข่าย GIN

• แพลตฟอร์มกลางจะตรวจสอบสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน และบันทึก
การร้องขอ/ผลการร้องขอลง Log



ตัวอย่างการร้องขอข้อมูลในขั้นตอนที่ ๑
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ตัวอย่างผลการร้องขอข้อมูลในขั้นที่ ๔
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ถามตอบ 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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