
วิธีการลงแอปพลิเคชันและใช้งาน G-News บนมือถือหรือแท็บเล็ต

G-News 

แอปพลเิคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐ

รับทุกข้อมูลภาครัฐได้อย่างทันการณ์ ทันที แม่นย า เชื่อถือได้

แอปฯ ใหม่ล่าสุด !

เป็นหนึ่งในบริการภายใต้ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน



GAC
ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ 

คือแอปพลิเคชนัที่รวบรวมแอปพลเิคชนัต่างๆ
ของหน่วยงานภาครัฐไว้ด้วยกัน

เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถค้นหาแอปพลเิคชนั

และดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์สือ่สารเคลื่อนที่
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

บริการในรูปแบบใหม่ของภาครัฐที่
อ านวยความสะดวกประชาชน ในการเข้าถึง

ข้อมูลและบริการ แบบออนไลน์

3 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1
ผ่านคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ท่ี 
GovChannel.go.th

ช่องทางท่ี 2   ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี เช่น 
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต

ช่องทางที่ 3   ผ่านอุปกรณ์อื่นๆ
เช่น ตู้ Government Kiosk,

Government Smart Box เป็นต้น

ประชาชน และทุกภาคส่วน สามารถรับข้อมูลข่าวสารและบริการอันเป็น
ประโยชน์ที่ส่งตรงจากภาครัฐถึงมือประชาชน และอนาคตยังรองรับการแจ้ง
เตือนข้อมูลเฉพาะรายบุคคล เช่น การต่อทะเบียนรถยนต์ สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการจากภาครัฐ ข้อมูลสถานะการรับบริการด้านธุรกิจจากภาครัฐ 
เป็นต้น

โดยประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะท่ีสนใจหรือเฉพาะ
พื้นท่ีท่ีต้องการได้

ดาวน์โหลดแอป G-News ได้แล้ววันนี้!!! ผ่าน Play Store 

หรือผ่านแอปพลิเคชัน GAC หรือเว็บไซต์ apps.go.th

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลด และติดตั้ง G-News ผ่านแอปพลิเคชัน GAC หรือ
เว็บไซต์ apps.go.th ส าหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่บนระบบ Android

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ส าหรับผู้ใช้ใหม่
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใช้งาน G-News 

G-News แอปพลิเคชัน
แจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ

คู่มือการติดตั้ง 



1. ค้นหาค าว่า “G-News"
ใน Google Play

3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน
“G-News"
ลงในโทรศัพท์มือถือ

2. ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชัน
“G-News"

วิธีการลงแอปพลิเคชันและใช้งาน G-News บนมือถือหรือแท็บเล็ต

วิธีที่ 1 ติดตั้ง G-News ระบบ Android ผ่าน 

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลด และติดตั้ง G-News
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4. ภาพตัวอย่างหน้าจอ 
ที่ลง แอปพลิเคชัน
“G-News” เรียบร้อยแล้ว
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1.ค้นหาค าว่า “G-News"
ในเว็บไซต์ apps.go.th

4. กดปุ่ม “Install”
แอปพลิเคชัน “G-News"
ลงในโทรศัพท์มือถือ

3.กดปุ่ม Download
แอปพลิเคชัน “G-News”

2. กดที่ Logo “G-News"

วิธีการลงแอปพลิเคชันและใช้งาน G-News บนมือถือหรือแท็บเล็ต

วิธีที่ 2 ติดตั้ง G-News ระบบ Android ผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (GAC) ที่เว็บไซต์ apps.go.th

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลด และติดตั้ง G-News

5. ภาพตัวอย่างหน้าจอ 
ที่ลง แอปพลิเคชัน
“G-News” เรียบร้อยแล้ว
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http://apps.go.th


1. เลือกแอปพลิเคชัน G-News 2. กดลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ 3. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการลงทะเบียน
4. คลิกเลือกกรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการใช้งาน
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ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ส าหรับผู้ใช้ใหม่



5. ระบบข้ึนข้อความรายละเอียดข้อตกลงการใช้งาน
ให้ผู้ใช้งานรับทราบ “โปรดอ่านเพื่อท าความ
เข้าใจข้อความทั้งหมด”

6. เมื่ออ่านรายละเอียดข้อตกลงการใช้งาน
เรียบร้อยแล้วคลิก “ยอมรับข้อตกลง”

7. คลิกสมัครใช้งานระบบ
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ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ส าหรับผู้ใช้ใหม่    (ต่อ)



8. รอระบบส่งรหัส OTP ไปท่ี sms เบอร์มือถือที่
ลงทะเบียน และน ารหัส OTP ที่ได้รับมากรอก

9. เมื่อกรอกรหัส OTP เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม
“ยืนยัน”

10. ระบุที่อยูอ่ีเมลที่ต้องการลงทะเบียน
(หากยังไม่ระบุสามารถข้ามไปก่อนได้)

11. เลือกจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
12. กดปุ่ม “ข้าม”

* หมายเหต:ุ ในกรณีที่ไม่ได้รับรหัส OTP สามารถกดรับ
รหัสใหม่อีกครั้ง
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ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ส าหรับผู้ใช้ใหม่    (ต่อ)
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13. ตั้งค่ารหัสผ่าน (Passcode 6 หลัก) ส าหรับ
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและใช้ส าหรับเข้าดูขอ้มูล
ส่วนบุคคล โดยกรอกรหัสผ่านในช่องให้
เหมือนกันทั้งสองช่อง

14. กดปุ่ม “ต่อไป”

15. หน้าจอตัวอย่าง “G-News”
หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
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ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ส าหรับผู้ใช้ใหม่    (ต่อ)



ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใช้งาน G-News

วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน “G-News” มี 3 ขั้นตอน
1. Log In เข้าสู่ระบบ
2. วิธีการอ่านข่าว
3. วิธีการตั้งค่าแอปพลิเคชัน “G-News”

3.1 ตั้งค่า Profile ผู้ใช้งาน
3.2 ตั้งค่ารับข่าวตามหน่วยงาน
3.3 ตั้งค่ารับข่าวตามประเภทข่าว
3.4 ตั้งค่ารับข่าวตามพื้นที่ข่าว
3.5 คู่มือการใช้งาน
3.6 การออกจากระบบ



1. หน้าจอเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน G-News 2. กรอกหมายเลขมือถือหรืออีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้  
พร้อมรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม 

3. หน้าจอตัวอย่างเมนู “G-News” ที่แสดง
ข่าวสารทั้งหมดจากทุกหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใช้งาน G-News        (ต่อ)

1. Log In เข้าสู่ระบบ

1
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2. ท่านสามารถเลือกดูข้อมูลข่าวสาร
แยกตามหน่วยงานได้ ที่เมนูนี้

3. ท่านสามารถเลือกดูข้อมูลข่าวสารแยก
ตามประเภทหมวดหมู่ข่าว ที่เมนูนี้

4. เมนูน้ี           ใช้ส าหรับดูข่าวสาร
ส่วนบุคคล โดยต้องระบุรหัสผ่าน 
(Passcode 6 หลัก) ซึ่งใช้รหัสผ่าน
เดียวกันกับที่ท่านก าหนดไว้ตอน
ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใช้งาน G-News (ต่อ)

2. วิธีการอ่านข่าว

2 31

1. เมนูน้ี             เป็นหน้าจอหลักใน
การแสดงข้อมูล ข่าวสารจากทุก   
หน่วยงาน ท่านสามารถเลื่อนหน้าจอ
เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้
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2. เมนูต่างๆ ส าหรับการตั้งค่า1. คลิกเมนู  เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใช้งาน G-News (ต่อ)

3. วิธีการตั้งค่าแอปพลิเคชัน “G-News”
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1. เลือกเมนู “Profile ผู้ใช้งาน” 2. คลิกปุ่ม “ตั้งค่ารับข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อระบุ
ข้อมูลส่วนบุคคล

3. ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการเพิ่มเตมิ หรือ แก้ไข 
4. ระบรุหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย
5. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใช้งาน G-News (ต่อ)

3.1 ตั้งค่า Profile ผู้ใช้งาน
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1. เลือกเมนู “ตั้งค่ารับข่าวตาม
หน่วยงาน” เพื่อตั้งค่าการรับ
ข่าวสารหน่วยงานที่ต้องการ

2. ครั้งแรกที่เข้าใช้งาน โปรแกรมจะเลือก
รับข่าวสารให้ทุกหน่วยงานท่านสามารถ
กดปุ่ม “รับข่าวแล้ว” เพื่อยกเลิกการรับ
ข่าวสารจากหน่วยงานนั้น

3. กดปุ่ม “ยกเลิกรับข่าว” เพื่อ
ยกเลิกการรับข่าว จากหน่วยงานนั้น

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใช้งาน G-News (ต่อ)

3.2 ตั้งค่ารับข่าวตามหน่วยงาน

4. กรณีหากต้องการรับข่าวจาก
หน่วยงานท่ีเคยยกเลิกรับข่าว
ท่านสามารถกดปุ่ม “เพิ่มรับข่าว”
เพื่อเพิ่มรับข่าวจากหน่วยงานนั้น

1

2

3

4



1. เลือกเมนู “ตั้งค่ารับข่าวสารตามประเภท
ข่าว” เพื่อตั้งค่าการรับข่าวสารตาม
ประเภทข่าวที่ต้องการ

2. ครั้งแรกท่ีเข้าใช้งาน โปรแกรมจะเลือก
รับข่าวสารให้ทุกประเภทข่าว ท่านสามารถ
กดปุ่ม “รับข่าวแล้ว” เพื่อยกเลิกการรับ
ข่าวสารประเภทข่าวน้ัน

3. กดปุ่ม “ยกเลิกรับข่าว” เพื่อยกเลิกการ
รับข่าวประเภทข่าวนั้น

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใช้งาน G-News (ต่อ)

3.3 ตั้งค่ารับข่าวตามประเภทขา่ว

4. กรณีหากต้องการรับข่าวจาก
ประเภทข่าวที่เคยยกเลิกรับข่าว
ท่านสามารถกดปุ่ม “เพิ่มรับข่าว”
เพื่อเพิ่มรับข่าวประเภทนั้น
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1. เลือกเมนู “ตั้งค่ารับข่าวตามพื้นที่” เพื่อตั้งค่า
การรับข่าวสารตามพื้นที่ที่ต้องการ

2. กดเลือกเมนู         เพื่อเพิ่มพื้นที่การรับข่าวสาร 3. กดปุ่ม “ค้นหาพ้ืนที”่

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใช้งาน G-News (ต่อ)

3.4 ตั้งค่ารับข่าวตามพื้นที่ข่าว
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5. กดเลือกพ้ืนท่ีที่ต้องการเพิ่มรับข่าว 6. กดปุ่ม “บันทึกเพ่ิมพื้นท่ี” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”4. ใส่ชื่อจังหวัดที่ต้องการค้นหา

เชียงใหม่

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใช้งาน G-News (ต่อ)

3.4 ตั้งค่ารับข่าวตามพื้นที่ขา่ว (ต่อ)

เชียงใหม่
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7. พื้นที่ข่าวใหม่ถูกบันทึกเข้ามาบนหน้าจอ 8. กดปุ่ม “ปิด” เพื่อออกจากเมนูเพิ่มพ้ืนที่ข่าว

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใช้งาน G-News (ต่อ)

3.4 ตั้งค่ารับข่าวตามพื้นที่ขา่ว (ต่อ)

เชียงใหม่

9. กรณีต้องการยกเลิกพ้ืนท่ีข่าวท่ีเพิ่มเข้ามา กดปุ่ม
“ยกเลิกรับข่าว” ตามพื้นที่ที่ต้องการยกเลิก
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1. เลือกเมนู “คู่มือการใช้งาน” เพื่อดูคู่มือการใช้งาน 
แอปพลิเคชัน G-News

2. คู่มือการใชง้านแอปพลิเคชัน G-News จะปรากฏ
ขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใช้งาน G-News (ต่อ)

3.5 คู่มือการใช้งาน
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1. กดปุ่ม “ออกจากระบบ” เมื่อต้องการ 
ออกจากระบบ

2. เมื่อออกจากระบบ จะกลับมาที่หน้าจอเข้าใช้งาน
แอปพลิเคชัน G-News

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการใช้งาน G-News (ต่อ)

3.6 การออกจากระบบ

1

2



ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยในการใช้งาน
แอปพลิเคชัน G-News 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

ศูนย์บริการลูกค้า (EGA Contact Center)
โทรศัพท์. 0-2612-6060

หรือ อีเมล : contact@ega.or.th


