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คู่มือโปรแกรม G-Chat

• แบบค�ำขอใช้บริกำร
• หนังสือแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ พร้อมส�ำเนำ
บัตรประชำชน/บัตรข้ำรำชกำรผู้ดูแล 
ระบบ 1-2 คน
• ชื่อหน่วยงำนภำครัฐภำษำไทย และภำษำ
อังกฤษ พร้อมทั้งชื่อย่อหน่วยงำนภำษำ
อังกฤษ
• ข้อมูลผู้ใช้งำน
    • ชื่อ-นำมสกุล ภำษำไทย
    • อเีมลในนำมหน่วยงำน (ไม่ใช่ free email)

G-Chat มีระบบรักษำความปลอดภัยสูง 
มีกำรเข้ำรหัสรับส่งข้อมูลด้วย SSL (Secure 
Sockets Layer) ที่มีควำมปลอดภัยระดับ
มำตรฐำนสำกล

G-Chat เป็นแอป- 
พลิเคชันติดต่อสื่อสำร
แบบออนไลน์ส�ำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ
เท่ำนั้น เพื่อควำม
มั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลและควำมลับ
ทำงรำชกำร รองรับ
กำรใช้งำน Mobile 
Device, เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
ผ่ำน Web-based 
เพื่อให้ผู้ใช้งำน
สำมำรถสื่อสำรถึงกัน
ได้สะดวกและรวดเร็ว

Organization

Team A Team B

ปลอดภัย 
สูง 

การขอใช้
บริการของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

รองรับ 
การใช้งาน

G-Chat 
(Government Secure Chat) 
ระบบสือ่สารแบบออนไลน์ 
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

Desktop Web-based Mobile

Windows7, 8 และ 8.1 ขึน้ไป 
Apple Mac OSX 10.10 ข้ึนไป

Chrome 45 ขึ้นไป iOS 7.1 ขึ้นไป 
Android 4.1 ขึ้นไป
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คู่มือโปรแกรม G-Chat

ดำวน์โหลดผ่ำนเว็บไซต์* ดำวน์โหลดผ่ำนเว็บไซต์* 

เมื่อเข้ำสู่เว็บไซต์แล้ว 
ให้กด Download 
รอโปรแกรมติดตั้งจนแล้วเสร็จ

เมื่อเข้ำสู่เว็บไซต์แล้ว 
ให้กด Download 
รอโปรแกรมติดตั้งจนแล้วเสร็จ

gchat.apps.go.th gchat.apps.go.th

การติดตั้ง 
ส�าหรับอุปกรณ์
ระบบ iOS

การติดตั้ง 
ส�าหรับอุปกรณ์
ระบบ Android

Android เนื่องจากแอปพลิเคชันไม่ได้ดาวน์โหลดผ่าน Google Play
ระบบจะสอบถามเรื่องความปลอดภัย เข้าไปให้กดไปที่ Replace File > 

จากนั้นรอโปรแกรม Download เสร็จ แล้วเข้าไปตั้งค่า Unknown Sources 
(แหล่งที่ไม่รู้จัก) > กด OK จากนั้นเข้าไปที่ My Files > Download History 
(ประวัติการดาวน์โหลด) > แล้วกดติดตั้งแอปพลิเคชัน gchat.apk

iOS เนื่องจากแอปพลิเคชันไม่ได้ดาวน์โหลดผ่าน App Store
ระบบจะสอบถามเรือ่งความปลอดภยั เข้าไปตัง้ค่าที ่Setting > General 

> Device Management > เลือก EGA > Trust “EGA” > จะมีการแจ้งเตือน
ให้เลือก Trust > หลังจากน้ันเม่ือเข้า G-Chat จะมีการเตือนอีก Allow >  
กด OK เป็นอันเสร็จสิ้น

* เนื่องจำก G-Chat พัฒนำขึ้นเพื่อใช้งำนเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐ จึงไม่มีให้
ดำวน์โหลดผ่ำน 

* เนื่องจำก G-Chat พัฒนำขึ้นเพื่อใช้งำนเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐ จึงไม่มีให้
ดำวน์โหลดผ่ำน  
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คู่มือโปรแกรม G-Chat

การติดตั้งส�าหรับ 
เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
หรือใช้งานผ่านเว็บไซต์

เมือ่เข้ำสูแ่อปพลเิคชนั G-Chat จะปรำกฏ
หน้ำต่ำงให้ล็อกอิน ให้ใส่ Account และ 
Password ที่ได้รับทำงอีเมล

หมายเหตุ 
• ผูใ้ช้งำนจะอยูใ่นระบบอตัโนมตั ิโดย admin หน่วยงำนจะสร้ำง account ให้ 
  ตำมโครงสร้ำงองค์กร 
• สำมำรถใช้งำนบน Mobile Device + Desktop / Web-based ได้พร้อมกนั

การเข้าใช้งาน 
แอปพลิเคชัน 
g-chat

กรณีลืมรหัสผ่าน 
ให้กรอกอีเมล  
ที่ช่อง Account 
แล้วกด Forget 
Password  
รหัสผ่ำนจะถูก 
ส่งไปอีเมลที่ 
ลงทะเบียนไว้  
หำกไม่ได้รับ 
ให้ตรวจเช็คใน
กล่องอีเมลขยะ

1.เข้ำไปที่เว็บไซต์ gchat.apps.go.th
2.คลิก Download  หรือสำมำรถล็อกอินเข้ำใช้งำน 
ที่เว็บไซต์ gchat.apps.go.th ได้ทันที
3.ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวติดตั้งโปรแกรม แล้วคลิก Install

Windows7, 8
และ 8.1 ขึ้นไป

Desktop / Notebook

macOS 10.10 ขึ้นไป

macOS

Chrome 45 ขึ้นไป

Web-based
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คู่มือโปรแกรม G-Chat

เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน 
G-Chat จะพบ 
หน้าจอหลัก ดังนี้

รายชื่อห้องสนทนา 
แสดงห้องสนทนำที่สร้ำง
ขึ้นทั้งหมด โดยเป็น 
หน้ำหลักในกำรใช้งำน

แถบเมนูของหน้าจอหลัก 
แสดงเมนูกำรใช้งำน G-Chat 
All : แสดงข้อมูลห้องสนทนำทั้งหมด 
Chat : ข้อมูลห้องสนทนำ
Event : แสดงข้อมูลกิจกรรม
Link : แสดงข้อมูลหรือไฟล์ที่แชร์ไว้
Setting : กำรตั้งค่ำ เช่น กำรแจ้งเตือน 
ขนำดตัวอักษร ต�ำแหน่งที่อยู่ และอื่นๆ

ข้อมูลผู้ใช้งาน 
ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุข้อมูลส่วนตัว 
เช่น รูป/ชื่อผู้ใช้งำน อีเมล 
เบอร์โทรศัพท์ ต�ำแหน่ง แผนก 
และรำยละเอียดอื่นๆ

Personal info
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คู่มือโปรแกรม G-Chat

การสร้าง 
ห้องสนทนา

1. กดเครือ่งหมาย +  
แล้วเลือก Chat 
(ส�ำหรับสมำร์ทโฟน
บำงรุ่นเลือก search)

2. เลือก Group 
ที่ต้องกำรให้เป็น
สมำชิกห้องสนทนำ 
แล้วกด Select

4. จำกนั้นกด 
Create เพือ่สร้ำงห้อง

5. เมื่อสร้ำงห้อง 
เสร็จแล้วจะปรำกฏ
ห้องสนทนา

เลือกรำยละเอียดเพิ่มเติม

Do not allow 
individual ไม่อนญุำต 
ให้คุยแบบส่วนตัว 
ในกรณีอยู่ในห้อง
แชทเดียวกัน
Display Location 
แสดงสถำนที่ 
ระหว่ำงกำรพูดคุย
Allow reply to 
Broadcaster 
อนุญำตให้สมำชิก
ตอบกลับได้ในห้อง
สนทนำส่วนตัวของ 
ผู้สร้ำงห้อง

3. เลือกรูปแบบ 
ห้องสนทนำ
Normal พดูคยุปกติ
Secret chat ข้อควำม 
จะหำยเมื่ออ่ำน 
ข้อควำมแล้วออกจำก 
ห้องแชท
Broadcast 
ห้องประชำสัมพันธ์
(เลอืกได้ว่ำต้องกำรให้ 
ตอบกลับหรือไม่)

10 11



คู่มือโปรแกรม G-Chat

กำรสร้ำงโพสต์  
คือกำรแบ่งปัน 
เรื่องรำวต่ำง ๆ  
ให้แก่ผู้สนทนำ 
ในห้องเดียวกัน 
และยังสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็น
โต้ตอบกันได้

การสร้างโพสต์ ไปที่หน้ำห้องสนทนำ 
เลือก Note ▶ เลือก Post ▶ เลือก  
จำกนั้นให้ใส่รำยละเอียดเรื่องที่ต้องกำร
แชร์ให้สมำชิกทรำบ สำมำรถเพิ่มรูปภำพ 
วีดิโอ แสดงสถำนที่ หรือลิงก์ไปยังที่มำ
ของเรื่อง จำกนั้นโพสต์จะแสดงบน 
Timeline

คุณสมบัติ 
โดดเด่นการสร้าง 

โพสต์

1. มี Admin 
ควบคุมผู้เข้ำร่วม
สนทนำเฉพำะ 
ภำยในหน่วยงำน
2. สำมำรถมีสมำชิก
ในห้องสนทนำได้
มำกกว่ำ 200 คน
3. สร้ำงกลุ่มตำม 
สำยงำนและข้ำม
หน่วยงำนได้
4. ไม่สำมำรถปฏิเสธ
กำรเข้ำร่วมจำกกำร
ถูกเชิญได้
5. สมำชิกไม่สำมำรถ
เชิญบุคคลภำยนอก
เข้ำร่วมกลุ่มหรือ
สนทนำได้ (เฉพำะ 
Admin เท่ำนั้น )
6. ผู้ส่งข้อควำม 
สำมำรถทรำบได้ว่ำ 
ใครอ่ำนข้อมูลแล้ว

7. สำมำรถสร้ำง 
ห้องสนทนำทำงเดียว  
เพื่อกำรสื่อสำรหรือ
แจ้งข่ำวได้ 
8. ผู้เข้ำห้องสนทนำ
ใหม่สำมำรถดู
ข้อควำมย้อนหลัง
ตั้งแต่สร้ำงห้อง
สนทนำได้
9. หน่วยงำนสำมำรถ
เพิ่มสติกเกอร์ 
ใช้เองได้
10. สำมำรถเลือก 
กำรสนทนำแบบ  
Secret Chat  
เมื่ออ่ำนข้อควำมแล้ว
ออกจำกห้องสนทนำ
ข้อควำมจะหำยไป

 
11. ส่งต�ำแหน่ง 
บนแผนที่แนบกับ
ข้อควำมโดยอัตโนมัติ 
12. ใช้งำนผ่ำน Web 
Browser (แนะน�ำ 
Chrome)
13. เก็บข้อมูลสนทนำ
ได้นำน (ข้อควำม  
1 ปี ไฟล์ 6 เดือน)
14. แสดงข้อควำม
แบบเต็มจอ (Mobile)
15. สำมำรถปรบัเปลีย่น 
หรือสลับอุปกรณ์
สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์
เคลื่อนที่ เพื่อใช้งำน
ได้อย่ำงต่อเนื่องและ
ข้อมูลครบถ้วน
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คู่มือโปรแกรม G-Chat

นอกจำกควำม
สำมำรถในกำร
สนทนำแบบ Chat 
แล้ว G-Chat  
ยังมีลูกเล่นหรือ
ฟังก์ชันอื่นๆ  
เพื่ออ�ำนวยควำม
สะดวกและท�ำให้
ใช้งำนได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ 
อีกเพียบ

ฟังก์ชัน 
ทีน่่าสนใจ

มีสติกเกอร์แสดงควำมรู้สึก 
สร้ำงสื่อสัมพันธ์ภำยในองค์กร

หลำยแบบหลำยสไตล์

แสดงรำยชื่อผู้ที่
อ่ำนข้อควำมแล้ว

กระจำยข่ำวสำรได้ทั่วถึง
และมีประสิทธิภำพ

ส่งข้อควำมไปยังกลุ่ม 
ได้สะดวก รวดเร็ว และ
สำมำรถตรวจสอบได้ มี Video Call 

และ Audio Call

สมำชิกใหม่สำมำรถ 
ย้อนกลับไปอ่ำนข้อควำมเก่ำ
ตั้งแต่เริ่มสร้ำงห้องแชทได้สำมำรถกดค้ำง 

ที่ข้อควำมเพื่อแสดง 
ต�ำแหน่งที่อยู่ผู้ส่งได้ สำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำนฉบับเต็มได้ที่ 

www.ega.or.th/th/profile/978/
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ส�ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.)
ช้ัน 17 อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์108 ถนนรำงน�้ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
Tel : (+66) 0 2612 6000  Fax : (+66) 0 2612 6011, (+66) 0 2612 6012 
Contact Center : (+66) 0 2612 6060  e-mail : contact@ega.or.th 
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