
คู่มือการปฎิบัติงาน
โครงการ “ไทยชนะ”

15 พฤษภาคม 2563
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หัวข้อการน าเสนอ

• ภาพรวมโครงการ

• ขั้นตอนในการลงทะเบียนส าหรบั
รา้นค้าเพ่ือเข้ารว่มโครงการ

• ขั้นตอนการค้นหารา้นค้า

• การ Check-in / Check-out 
ภาคประชาชน
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การเปิดเมืองปัจจบุัน...เป็นอย่างไร

หากไป ทานอาหาร...

หากต้องการไป ตัดผม...

รา้นอาหาร

รา้นตัดผม

ส่ังอาหาร น่ังทานคนเดียว ช าระเงนิ

รอคิวหน้ารา้น รบับรกิาร ช าระเงนิ

1 2 3

1 2 3 • เราไม่รูว้า่ตอนนี้รา้นคนเยอะหรอืไม่ 

• หากช่างติดเชื้อ จะรูไ้ด้อย่างไร

• ต้องจบัปากกา ซึ่งอาจแพรเ่ชื้อได้

• ข้อมูลเราจะปลอดภัยหรอืไม่
(ชื่อและเบอรโ์ทร)

• เราไม่รูว้า่รา้นน้ีสะอาดได้มาตรฐาน
หรอืไม่

• เราไม่รูว้า่ตอนนี้รา้นอาหารคนเยอะ
หรอืไม่

• คนท่ีใช้บรกิารก่อนเราติดเช้ือ
หรอืไม่

ลงชื่อใช้บรกิาร
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จะเป็นอย่างไรหากมี เครื่องมือช่วย Check-in/out ด้วย QR Code

ทานอาหาร...อย่างปลอดภัย

ตัดผม...อย่างปลอดภัย

รา้นอาหาร

รา้นตัดผม

ส่ังอาหาร น่ังทานคนเดียว ช าระเงนิ

รอคิวหน้ารา้น รบับรกิาร ช าระเงนิ

2 3 4

1 2 3

ท าแบบประเมิน
เพ่ือ Check-out

4

Check-in

1

ท าแบบประเมิน
เพ่ือ Check-out

5
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Check-in

ค้นหาสถานท่ีมีสุขอนามัย
ดีผ่าน Website

รู ้ความหนาแน่น ของรา้น 
จากการ Check-in ของ
ผู้ใช้บรกิาร

สามารถ Check-in / out
รา้นค้าได้โดยไม่ต้องจบั
ส่ิงของในรา้น

Check-in / outรา้นค้าได้
โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตัน

แจง้เตือนหากพบ ผู้ติด
เชื้อเคยใช้บรกิารในช่วง
เดียวกัน

เดินห้าง...อย่างปลอดภัย

ห้างสรรพสินค้า

1 2 3 4

Check-in
หน้าห้าง

Check-in
ก่อนเข้ารา้นค้า

ท าแบบประเมิน
เพ่ือ Check-out รา้นค้า

ท าแบบประเมิน
เพ่ือ Check-out ห้าง



5

ดูแลคุ้มครอง สุขภาพของประชาชน

รว่มกัน ชว่ยกัน ป้องกันความเส่ียงการแพรก่ระจายโรค

ภาครฐั และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีข้อมูลท่ีถูกต้อง น่าเชื่อถือ ส าหรบัการ
ก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการการแพรร่ะบาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

High Low

วตัถุประสงค์ ในการการบูรณาการข้อมูลของ Platform ไทยชนะ
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แนะน า Platform ไทยชนะ

สถานประกอบการ

รบั QR
ไทยชนะ

พิมพ์ QR แปะ 
หน้ารา้นค้า

เก็บคะแนนประเมิน
สุขลักษณะ

2 3

กิจกรรม/กิจการ 
ลงทะเบียนผ่าน 

website อาทิ เช่น
www.ไทยชนะ.com

และ พันธมิตร

1 4

ประชาชน

เปิดกล้องใน 
smartphone 

ส าหรบั check-in

สแกน
Check-in

เข้าใช้บรกิาร

2 3 4

Scan 
Check-out 

5

ดูคะแนนผ่าน
website ได้

5

ได้รบัการแจง้เตือน
ภายหลังหากไปในสถานท่ี

เดียวกับผู้ติดเช้ือ

7

การบูรณาการรวบรวมข้อมูล เพ่ือบรหิารจดัการความเส่ียงการแพรเ่ชื้อ โดยใช้ QR Code, ข้อมูล Check-in/out รวมถึง แบบประเมิน
สุขอนามัยของกิจกรรม/กิจการ ท าให้สามารถรวบรวมข้อมูลอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ท าแบบประเมิน

6

ค้นหารา้นค้า
www.ไทยชนะ.com

1

http://www.ไทยชนะ.com/


หัวข้อการน าเสนอ

• ภาพรวมโครงการ

• ขั้นตอนในการลงทะเบียนส าหรบั
รา้นค้าเพ่ือเข้ารว่มโครงการ

• ขั้นตอนการค้นหารา้นค้า

• การ Check-in / Check-out ภาค
ประชาชน
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• เข้าสู่เวบ็ไซต์

• อา่นและยอมรบั Terms 
& Conditions และ 
ความยินยอม

1 2 3 4 5

ลงทะเบียนเขา้รว่ม
มาตรการ

ท าแบบประเมินสถาน
ประกอบการ

กรอก OTP เพ่ือ
ยืนยันรายการ

ลงทะเบียนส าเรจ็ พรอ้มรบั 
QR Check-in/out 

กรอกข้อมูลกิจการ/
กิจกรรม และ ข้อมูลผู้ติดต่อ

• QR Check-in/out สามารถดาวน์โหลด 

และ บันทึกรูปภาพเพ่ือ print ได้

• ตามประเภทและหมวด
กิจการ/กิจกรรม

ภาพรวมการลงทะเบียนกิจการ/กิจกรรม ผ่าน www.ไทยชนะ.com
สามารถพิมพ์ QR ไทยชนะเพ่ือแปะได้ทันที

พิมพ์

E-mail
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1) ข้อมูลกิจการ/สถานประกอบการ
• ช่ือกิจการ/สถานประกอบการ 
• สถานท่ีต้ังกิจการ
• Drop Pin location
• หมายเลขโทรศัพท์ของกิจการ
• จ านวนผู้ใช้บรกิาร (Capacity)
2) ข้อมูลผู้ติดต่อ
• ช่ือ นามสกุล
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีติดต่อได้ 

(ส าหรบัรบั OTP)
• E-mail 



เข้าสู่ website : www.ไทยชนะ.com1

• เปิด web browser เช่น
• Internet Explorer 
• Google Chrome 
• Safari 
• etc. 

• พิมพ์ URL 

www.ไทยชนะ.com
เพ่ือเข้าสู่ website ลงทะเบียน

3 คล๊ิกลงทะเบียนรา้นใหม่

1

2

9

http://www.ไทยชนะ.com/


Term & Conditions and Consents

กดยอมรบัข้อตกลงและให้ความยินยอมฯ2

คล๊ิกยอมรบั T&C1
กดยืนยัน2
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2560

700

กรอกข้อมูลส่วนท่ี 1 - กิจกรรม / กิจการ3

เลือกข้อใดข้อหน่ึงอา้งอิงจาก List 
ใน presentation หน้าถัดไป

ระบุจ านวนผู้ใช้บรกิาร
ท่ีคาดวา่จะรองรบัได้ 
หากแต่ละคนยืนห่าง
กัน 1-2 เมตร

หากรา้นค้ามีสาขา ให้ใส่ 
ชื่อรา้น (ตามป้ายรา้นค้า) 
แล้วตามด้วยสาขา เช่น 
• MK restaurant สาขา
เซ็นทรลั พระราม 2

กรอกข้อมูลกิจกรรม/
กิจการตามแบบฟอรม์

11



12

กิจการ / กิจกรรม กลุ่มท่ี 1

ท่ีมา :

https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%84%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0
%B9%88%20%E0%B9%92.pdf

https://media.thaigov.go.th/uploads/public_img/source/%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%84%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B9%92.pdf


ปักหมุดสถานท่ีบน Map4

• กด +,- เพ่ือขยายหรอืย่อแผนท่ี

• คลิกหรอืแตะท่ีแผนท่ีเพ่ือหา
สถานท่ีกิจการ/กิจกรรม  

• กด double click เพ่ือระบุ
ต าแหน่งสถานท่ี 

หรอื 

• กด “ใช้ต าแหน่งปัจจบุัน” 
เพ่ือให้ระบบระบุต าแหน่งให้
อตัโนมัติ

ขยาย / ย่อแผนท่ี

ละติจดู / ลองจจิดู จะข้ึนมาให้โดย
อตัโนมัติหลังจากระบุต าแหน่งแล้ว

ใส่เบอรร์า้นค้า
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กรอกข้อมูลส่วนท่ี 2 – ข้อมูลผู้ติดต่อ5

กรอกข้อมูลผู้
ติดต่อตาม
แบบฟอรม์

14

หลังจากลงทะเบียนเรยีบรอ้ย

แล้ว จะต้องใช้ field ต่อไปนี้ 

เพ่ือ log-in ใช้งานครัง้ถัดไป

• เบอรโ์ทรศัพท์มือถือท่ิติดต่อ

ได้ (กิจการท่ีไม่มีสาขาให้ใช้ชื่อและ

เบอรข์องเจ้าของรา้น ส่วนกิจการท่ีมี

สาขาให้ใช้ชื่อและเบอรข์องผู้รบัผิดชอบ 

เช่น ผู้จัดการสาขา)

• หมายเลขบัตรประชาชน
**โปรดตรวจสอบเบอรโ์ทรศัพท์ให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน โดยระบบจะส่ง

รหัส OTP ไปยังหมายเลขดังกล่าวเพ่ือใช้ยืนยันการลงทะเบียน



ท าแบบประเมินสถานประกอบการ ส่วนท่ี 16

กรอกแบบสอบถามการ
เตรยีมความพรอ้มเปิด
ให้บรกิาร
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ท าแบบประเมินสถานประกอบการ ส่วนท่ี 27

กด “ด าเนินการต่อ”

กรอกแบบสอบถามการ
เตรยีมความพรอ้มเปิด
ให้บรกิาร
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ตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยัน8

ตรวจสอบข้อมูลท่ีกรอก
ไวว้า่ถูกต้องหรอืไม่ 

จากน้ันคล๊ิก 
“ลงทะเบียน” 

หรอืคล๊ิก
“แก้ไขข้อมูล” หาก
ต้องการเปล่ียนแปลง
ข้อมูล

60

700

17



กรอก CaptCha9

• กรอกตัวอักษรตามภาพท่ี
แสดง (หากไม่สามารถ
กรอกได้ให้กดขอรูป
ยืนยันใหม่)

• หลังจากกรอกเสรจ็แล้ว
กด “ด าเนินการต่อ”
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ยืนยัน OTP10

• กรอก OTP (เลข 6 หลัก) ท่ีได้รบัเป็น 
SMS ในโทรศัพท์มือถือของท่านท่ี
ลงทะเบียนไวใ้นส่วนท่ี 2 - ข้อมูลผู้ติดต่อ 
(หากไม่ได้รบั ให้กดขอ OTP ใหม่) 

• หลังจากกรอกเสรจ็แล้วกด “ยืนยัน OTP”

ตัวอย่าง SMS OTP
OTP=937742 [รหัสอ้างอิง:HPXT] เพ่ือท ารายการ
ผ่าน ไทยชนะ

937742
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หน้าจอแสดงการลงทะเบียนส าเรจ็11

20

กดปุ่มตกลง



หน้าจอแสดง Certificate พรอ้ม QR โดยสามารถบันทึก QR เพ่ือพิมพ์12

วธีิการดาวน์โหลด

กิจการ/กิจกรรมท่ีลงทะเบียนส าเรจ็ สามารถ
ดาวน์โหลด ภาพ Certificate พรอ้ม QR เป็น
ไฟล์รูปภาพ (jpeg) เพ่ือปิดบรเิวณรา้นให้
ผู้ใช้บรกิารพบเห็นได้สะดวก

▪ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบ
สถานะการลงทะเบียนอกีครัง้ในอกี 24 
ชั่วโมง ท่ีเมนู จดัการข้อมูลรา้นค้า

▪ กรณีลงทะเบียนผ่าน โทรศัพท์มือถือ
หรอืแท็บเล็ต จะบันทึกเป็นภาพไว้
ท่ีอลับัมเครื่อง

▪ กรณีลงทะเบียนผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร ์จะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ 
jpeg สามารถปริน้ได้

คลิกเพ่ือบันทึกภาพ
ส าหรบัปริน้

โปรดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอกีครัง้ในอกี 24 
ช่ัวโมง ท่ีเมนู จดัการข้อมูลรา้นค้า

21



Log-in ฟังก์ชั่น จดัการข้อมูลรา้นค้า เพ่ือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว13

1 คล๊ิกจดัการข้อมูลรา้นค้า 2 กรอกข้อมูลเพ่ือ log-in

• เบอรโ์ทรศัพท์ผู้ติดต่อท่ีใช้
ลงทะเบียน

• เลขบัตร  ปชช. ของผู้ติดต่อ

• ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้โดยเลือก จดัการข้อมูลรา้นค้า ท่ีหน้า Home page เท่าน้ัน
• ไม่มีการส่ง SMS เพ่ือแจง้สถานะ 
• หากพบสถานะ ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขข้อมูลทางเพ่ือ Activate QR อกีครัง้

DRAFT

22



แก้ไขข้อมูลทางเพ่ือ Activate QR อกีครัง้14

DRAFT
แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน

เลือก“ยืนยันขอ้มูล” หลังกรอกขอ้มูลเสรจ็

ยืนยันข้อมูล

กรอกข้อมูลผู้
ติดต่อตาม

แบบฟอรม์ให้
ถูกต้อง

ไมส่ามารถ
แก้ไขเบอร์

โทรได้
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หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลส าเรจ็15

โปรดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอกีครัง้ในอกี 24 
ช่ัวโมง ท่ีเมนู จดัการข้อมูลรา้นค้า

บันทึกข้อมูลส าเรจ็

24



ตัวอย่าง Certificate และ QR ส าหรบัรา้นค้าท่ีผ่านการประเมินบนเวบ็ไซต์ฯ

25



หัวข้อการน าเสนอ

• ภาพรวมโครงการ

• ขั้นตอนในการลงทะเบียนส าหรบั
รา้นค้าเพ่ือเข้ารว่มโครงการ

• ขั้นตอนการค้นหารา้นค้า

• การ Check-in / Check-out 
ภาคประชาชน

26



เข้าสู่ website : www.ไทยชนะ.com1

• เปิด web browser เช่น
• Internet Explorer 
• Google Chrome 
• Safari 
• etc. 

• พิมพ์ url

www.ไทยชนะ.com
เพ่ือเข้าสู่ website ลงทะเบียน

1

2

27

3 คล๊ิกค้นหารา้นค้า

http://www.ไทยชนะ.com/
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ค้นหารา้นค้า โดยเลือกค้นหาตามจงัหวดั2

เลือกจงัหวดั

พิมพ์ชื่อกิจการ

เลือกประเภท

และ/หรอื

และ/หรอื

คล๊ิกเพ่ือดู List View

A B

คล๊ิกเพ่ือดู Map 
View
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ผลการค้นหากิจการ – List ViewA

ใช้ search ชื่อรา้น เปล่ียนการแสดงผล
เป็น Map View

ตัวกรอง (Filter การค้นหา)
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ผลการค้นหากิจการ – Map ViewB



31

ค้นหารา้นค้า โดยเลือกค้นหากิจการใกล้ฉัน3

และ/หรอื
พิมพ์ชื่อกิจการ

เลือกประเภทกิจการ
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ผลการค้นหารายกิจการ4

ระบุความหนาแน่นของกิจการ 
ในขณะน้ันๆ



หัวข้อการน าเสนอ

• ภาพรวมโครงการ

• ขั้นตอนในการลงทะเบียนส าหรบั
รา้นค้าเพ่ือเข้ารว่มโครงการ

• ขั้นตอนการค้นหารา้นค้า

• การ Check-in / Check-out 
ภาคประชาชน

33



การใช้งานภาคประชาชน

“ชีวติวถีิใหม่ ป้องกัน COVID-19”

ตามนโยบายปลดล็อครา้นค้าและบรกิารต่าง ๆ ให้กลับมาเปิดให้บรกิารอกีครัง้ โดยต้องค านึงถึงความสะอาด 

ปลอดภัย ห่างไกลจาก COVID-19 ประชาชนคนไทยทุกคนจึงต้องรว่มมือรว่มใจกันสรา้งมาตรฐานในการใช้บรกิารของ

รา้นค้า เพ่ือให้ประชาชนคนไทยด าเนินชีวติได้อย่างปลอดภัย และกลับมาใช้ชีวติปกติโดยเรว็ท่ีสุด โดยพัฒนาช่องทางให้

สามารถรองรบัการใช้งาน ดังน้ี

เพ่ือแจ้งการเข้าใช้บรกิาร
หากพบวา่สถานท่ีดังกล่าว

มีความเส่ียง ระบบจะแจ้งเตือน
ผู้ใช้บรกิารได้

รว่มด้วยช่วยกันประเมินสุขอนามัย 
การให้บรกิารของรา้นค้า 
เพ่ือยกระดับการให้บรกิาร
ให้ปลอดภัยมากย่ิงขึ้น

เช็คอนิรา้น เช็คเอาท์/ประเมินรา้น
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ขั้นตอนการ Check-in

แสดงเมื่อเขา้ใช้งานครัง้แรก

สแกน QR Code 
ท่ีกิจการ

1

รบัข้อตกลงและ
ความยินยอม

2

เลือกเมนู
"เช็คอนิรา้น"

3

ระบุเบอรโ์ทรศัพท์

4

หน้าเช็คอนิส าเรจ็

5

ขา้พเจา้ขอแสดงเจตนายนิยอม/ไมใ่หค้วามยนิยอม
(โดยการกดปุ่ มดา้นล่างนี้) ไวใ้หแ้ก ่กระทรวงสาธารณสขุ เพื่อ
การเกบ็ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้
( ไดแ้ก ่ขอ้มลูหมายเลขโทรศพัท์) ใหแ้ก ่หน่วยงานของรฐัที่
เกีย่วขอ้ง และ หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากหน่วยงานของ
รฐั ในการบรหิารจดัการ ประมวลผลขอ้มลู รวมถงึในกรณีที่
ตอ้งมกีารรอ้งขอ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรค และ/
หรอืเพื่อการบรหิารจดัการของหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การด าเนินมาตรการไทยชนะ เพื่อรองรบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และ/
หรอืเพื่อการด าเนินการ/ออกค าสัง่ตามกฎหมายว่าดว้ย
โรคตดิต่อ กฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ หรอืกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
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ขั้นตอนการ Check-out

แสดงเมื่อเขา้ใช้งานครัง้แรก

สแกน QR Code
ท่ีกิจการ

1 2

เลือกเมนู
"เช็คเอาท์/ประเมินรา้น"

3

ท าแบบประเมินหลัง
ใช้บรกิาร

4

เช็คเอาท์และท าแบบ
ประเมินส าเรจ็

รบัข้อตกลงและความ
ยินยอม

ระบุเบอรโ์ทรศัพท์

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนายินยอม/ไม่ให้
ความยินยอม (โดยการกดปุ่มด้านล่างนี้) ไว้
ให้แก่ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือการเก็บ 
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้า ( ได้แก่ ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์) 
ให้แก่ หน่วยงานของรฐัที่เก่ียวข้อง และ 
หน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายจากหน่วยงาน
ของรฐั ในการบรหิารจัดการ ประมวลผล
ข้อมูล รวมถึงในกรณีที่ต้องมีการรอ้งขอ 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวงั ป้องกัน และ
ควบคุมโรค และ/หรอืเพ่ือการบรหิารจัดการ
ของหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินมาตรการไทยชนะ เพ่ือรองรบั
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และ/หรอื
เพ่ือการด าเนินการ/ออกค าส่ังตามกฎหมาย
วา่ด้วยโรคติดต่อ กฎหมายวา่ด้วยการ
สาธารณสุข หรอืกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

5 6
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