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คู่มือส ำหรบั
กิจกำร/กิจกรรม
และประชำชน
โครงกำร “ไทยชนะ”

19 พฤษภำคม 2563
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หัวข้อ

• คู่มือลงทะเบียนส ำหรบัสถำนท่ี/
สถำนประกอบกำร

• คู่มือส ำหรบัประชำชน

2



• เข้ำสู่เวบ็ไซต์

• อำ่นและยอมรบั Terms 
& Conditions และ 
ควำมยินยอม

1 2 3 4 5

ลงทะเบียนเขำ้รว่ม
มำตรกำร

ท ำแบบประเมินสถำน
ประกอบกำร

กรอก OTP เพ่ือ
ยืนยันรำยกำร

ลงทะเบียนส ำเรจ็ พรอ้มรบั 
QR Check-in/out 

กรอกข้อมูลกิจกำร/
กิจกรรม และ ข้อมูลผู้ติดต่อ

• QR Check-in/out สำมำรถดำวน์โหลด 

และ บันทึกรูปภำพเพ่ือ print ได้

• ตำมประเภทและหมวด
กิจกำร/กิจกรรม

ภำพรวมกำรลงทะเบียนกิจกำร/กิจกรรม ผ่ำน www.ไทยชนะ.com
สำมำรถพิมพ์ QR ไทยชนะเพ่ือสแกนได้ทันที

พิมพ์

E-mail

1) ข้อมูลกิจกำร/สถำนประกอบกำร
• ประเภทกิจกำร
• ช่ือกิจกำร/สถำนประกอบกำร 
• สถำนท่ีต้ังกิจกำร
• Drop Pin location
• หมำยเลขโทรศัพท์ของกิจกำร
• จ ำนวนผู้ใช้บรกิำร (Capacity)
2) ข้อมูลผู้ติดต่อ
• ข้อมูลบัตรประชำชนช่ือ นำมสกุล
• หมำยเลขโทรศัพท์มือถือท่ีติดต่อได้ 

(ส ำหรบัรบั OTP)
• E-mail 

3



เข้ำสู่ website : www.ไทยชนะ.com1

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

• พิมพ์ URL 

www.ไทยชนะ.com
เพ่ือเข้ำสู่ website ลงทะเบียน

3 คล๊ิกลงทะเบียนรำ้นใหม่

1

2

4

http://www.ไทยชนะ.com/


Term & Conditions and Consents

กดยอมรบัข้อตกลงและให้ควำมยินยอมฯ2

คล๊ิกยอมรบั T&C1
กดยืนยัน2

5



2560

700

กรอกข้อมูลส่วนท่ี 1 - กิจกรรม / กิจกำร3

เลือกข้อใดข้อหน่ึงอำ้งอิงจำก List 
ใน presentation หน้ำถัดไป

ระบุจ ำนวนผู้ใช้บรกิำร
ท่ีคำดวำ่จะรองรบัได้ 
หำกแต่ละคนยืนห่ำง
กัน 1-2 เมตร

หำกรำ้นค้ำมีสำขำ ให้ใส่ 
ชื่อรำ้น (ตำมป้ำยรำ้นค้ำ) 
แล้วตำมด้วยสำขำ เช่น 
• MK restaurant สำขำ
เซ็นทรลั พระรำม 2

กรอกข้อมูลกิจกรรม/
กิจกำรตำมแบบฟอรม์

6



ประเภทกิจกรรมและกิจกำรตำมรำชกิจจำนุเบกษำ

ศึกษำข้อปฏิบัติตำมมำตรกำรเพ่ิมเติมได้ท่ี 2 Link ด้ำนล่ำง

• กลุ่มท่ี 1 ผ่อนปรนให้เปิดท ำกำรภำยใต้มำตรฐำนสำธำรณสุขเริม่วนัท่ี 3 พฤษภำคม 63

Link: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0007.PDF

• กลุ่มท่ี 2 ผ่อนปรนให้เปิดท ำกำรภำยใต้มำตรฐำนสำธำรณสุขเริม่วนัท่ี 17 พฤษภำคม 63

Link: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/115/T_0050.PDF

7
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กรอกข้อมูลท่ีอยู่กิจกรรม/กิจกำรและปักหมุดสถำนท่ีบน Map4

กรอกข้อมูลผู้
ติดต่อตำม
แบบฟอรม์

กดปุ่ม ระบุต ำแหน่ง
กิจกรรม/กิจกำรเพ่ือปัก
หมุดในแผนท่ี

8



กรอก CAPTCHA5

• กรอกตัวอักษรตำมภำพท่ี
แสดง (หำกไม่สำมำรถ
กรอกได้ให้กดขอรูป
ยืนยันใหม่)

• หลังจำกกรอกเสรจ็แล้ว
กด “ด ำเนินกำรต่อ”

9



ปักหมุดสถำนท่ีบน Map6

• กรอกตัวอักษรตำมภำพท่ี
แสดง (หำกไม่สำมำรถ
กรอกได้ให้กดขอรูป
ยืนยันใหม่)

• หลังจำกกรอกเสรจ็แล้ว
กด “ด ำเนินกำรต่อ”

• กด +,- เพ่ือขยำยหรอืย่อแผนท่ี

• คลิกหรอืแตะท่ีแผนท่ีเพ่ือหำ
สถำนท่ีกิจกำร/กิจกรรม  

• กด double click เพ่ือระบุ
ต ำแหน่งสถำนท่ี 

หรอื 

• กด “ใช้ต ำแหน่งปัจจบุัน” 
เพ่ือให้ระบบระบุต ำแหน่งให้
อตัโนมัติ

• หลังจำกกรอกเสรจ็แล้วกด 
“ด ำเนินกำรต่อ”

ละติจดู / ลองจจิดู จะขึ้นมำให้โดย
อัตโนมัติหลังจำกระบุต ำแหน่งแล้ว

ขยำย / ย่อแผนท่ี

โปรดระบุต ำแหน่งปักหมุดให้อยู่ในบรเิวณเดียวกับสถำนท่ีให้บรกิำร

10



กรอกข้อมูลส่วนท่ี 2 – ข้อมูลผู้ติดต่อของกิจกรรม / กิจกำร / สถำนประกอบกำร7

กรอกข้อมูลผู้
ติดต่อตำม
แบบฟอรม์

หลังจำกลงทะเบียนเรยีบรอ้ย

แล้ว จะต้องใช้ field ต่อไปนี้ 

เพ่ือ log-in ใช้งำนครัง้ถัดไป

• เบอรโ์ทรศัพท์มือถือท่ิติดต่อ

ได้ (กิจกำรท่ีไม่มีสำขำให้ใช้ชื่อและ

เบอรข์องเจ้ำของรำ้น ส่วนกิจกำรท่ีมี

สำขำให้ใช้ชื่อและเบอรข์องผู้รบัผิดชอบ 

เช่น ผู้จัดกำรสำขำ)

• หมำยเลขบัตรประชำชน
**โปรดตรวจสอบเบอรโ์ทรศัพท์ให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน โดยระบบจะส่ง

รหัส OTP ไปยังหมำยเลขดังกล่ำวเพ่ือใช้ยืนยันกำรลงทะเบียน

11



ท ำแบบประเมินสถำนประกอบกำร ส่วนท่ี 18

กรอกแบบสอบถำมกำร
เตรยีมควำมพรอ้มเปิด
ให้บรกิำร

12



ท ำแบบประเมินสถำนประกอบกำร ส่วนท่ี 29

กด “ด ำเนินกำรต่อ”

กรอกแบบสอบถำมกำร
เตรยีมควำมพรอ้มเปิด
ให้บรกิำร

13



ตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยัน10

ตรวจสอบข้อมูลท่ีกรอก
ไวว้ำ่ถูกต้องหรอืไม่ 

จำกน้ันคล๊ิก 
“ลงทะเบียน” 

หรอืคล๊ิก
“แก้ไขข้อมูล” หำก
ต้องกำรเปล่ียนแปลง
ข้อมูล

60

700

14



ยืนยัน OTP11

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

• หลังจำกกรอกเสรจ็แล้วกด “ยืนยัน OTP”

ตัวอย่ำง SMS OTP
OTP=937742 [รหัสอ้ำงอิง:HPXT] เพ่ือท ำรำยกำร
ผ่ำน ไทยชนะ

937742

15



หน้ำจอแสดงกำรลงทะเบียนส ำเรจ็12

กดปุ่มตกลง

16



หน้ำจอแสดงใบรบัรองกำรประเมินตำมมำตรกำรพรอ้ม QR โดยสำมำรถ
บันทึก QR เพ่ือพิมพ์

13

วธีิกำรดำวน์โหลด

กิจกำร/กิจกรรมท่ีลงทะเบียนส ำเรจ็ สำมำรถ
ดำวน์โหลด ภำพ ใบรบัรองกำรประเมินตำม
มำตรกำร พรอ้ม QR เป็นไฟล์รูปภำพ (jpeg)
เพ่ือติดบรเิวณรำ้นให้ผู้ใช้บรกิำรพบเห็นได้สะดวก

▪ ผู้ลงทะเบียนต้องเข้ำมำตรวจสอบ
สถำนะกำรลงทะเบียนอกีครัง้ในอกี 24 
ชั่วโมง ท่ีเมนู จดักำรข้อมูลรำ้นค้ำ

▪ กรณีลงทะเบียนผ่ำน โทรศัพท์มือถือ
หรอืแท็บเล็ต จะบันทึกเป็นภำพไว้
ท่ีอลับัมเครื่อง

▪ กรณีลงทะเบียนผ่ำนเครื่อง
คอมพิวเตอร ์จะบันทึกเป็นไฟล์ภำพ 
jpeg สำมำรถปริน้ได้

คลิกเพ่ือบันทึกภำพ
ส ำหรบัปริน้

โปรดตรวจสอบสถำนะกำรลงทะเบียนอกีครัง้ในอกี 24 
ช่ัวโมง ท่ีเมนู จดักำรข้อมูลรำ้นค้ำ

หมำยเหต:ุ กำรจัดกำรข้อมูลรำ้นค้ำ หำกไม่มีกำรเปล่ียนแปลง ชื่อรำ้นสำมำรถใช้ QR ท่ีได้รบัครัง้แรกให้ผู้ใช้บรกิำรสแกนเช็คอิน เช็คเอ้ำท์
17



ตัวอย่ำง QR ส ำหรบัรำ้นค้ำท่ีผ่ำนกำรประเมินบนเวบ็ไซต์ฯ

18



Log-in ฟังก์ชั่น จดักำรข้อมูลรำ้นค้ำ14

คล๊ิกจดักำรข้อมูลรำ้นค้ำ กรอกข้อมูลเพ่ือ log-in

• เบอรโ์ทรศัพท์ผู้ติดต่อท่ีใช้ลงทะเบียน
• เลขบัตร  ปชช. ของผู้ติดต่อ

19



20

หน้ำจอฟังก์ชั่น จดักำรข้อมูลรำ้นค้ำ15

• ดู/แก้ไขข้อมูลใน
กรณีท่ีสถำนะกำร
ลงทะเบียนไม่
สมบูรณ์ เพ่ือ 
Activate QR

A

• พิมพ์ QR ท่ีได้
ลงทะเบียนไปแล้ว

B

• ดูข้อมูลควำม
หนำแน่นของ
รำ้นค้ำ

C



ด/ูแก้ไขข้อมูล - ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถแก้ไขได้A

ข้อมูลรำ้นค้ำท่ีไม่
สำมำรถแก้ไขได้



ด/ูแก้ไขข้อมูล - ข้อมูลท่ีแก้ไขได้ (1/3)A

ข้อมูลรำ้นค้ำท่ี
สำมำรถแก้ไขได้



ด/ูแก้ไขข้อมูล - ข้อมูลท่ีแก้ไขได้ (2/3)A

ข้อมูลรำ้นค้ำท่ี
สำมำรถแก้ไขได้



ด/ูแก้ไขข้อมูล - ข้อมูลท่ีแก้ไขได้ (3/3)A

ข้อมูลรำ้นค้ำท่ี
สำมำรถแก้ไขได้

หำกสถำนะลงทะเบียน
ปรำกฏดังกล่องด้ำนล่ำง

ให้กรอกข้อมูลในบัตร
ประชำชนไหม่ให้ถูกต้อง

ไม่สำมำรถแก้ไขเบอรติ์ดต่อได้



ยืนยันกำรแก้ไขข้อมูลด้วย OTPA

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

• หลังจำกกรอกเสรจ็แล้วกด “ยืนยัน OTP”

ตัวอย่ำง SMS OTP
OTP=937742 [รหัสอ้ำงอิง:HPXT] เพ่ือท ำรำยกำร
ผ่ำน ไทยชนะ



แก้ไขข้อมูลส ำเรจ็A



สำมำรถพิมพ์ QR เดิมท่ีได้ลงทะเบียนไปแล้ว ใหม่ได้

27

B

กรณีท่ีไม่ได้มีกำรเปล่ียนช่ือ สถำนประกอบกำร 
ท่ำนยังสำมำรถใช้ QR เดิมได้ตลอดไป หลังจำก
แก้ไขข้อมูลบัตรประชำชนให้ถูกต้อง



ดูข้อมูลควำมหนำแน่นของรำ้นค้ำ
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C

C2

C1
จ ำนวนท่ีวำ่ง รองรบัผู้ใช้บรกิำรของสถำนท่ี 
โดยยึดหลักเวน้ระยะห่ำง 1-2 เมตร

จ ำนวนผู้ใช้บรกิำรสแกนเช็คอนิ 
และ เช็คเอ้ำท์ สะสมรำยวนั



ตัวอย่ำง ใบรบัรองกำรประเมินตำมมำตร และ QR ส ำหรบัรำ้นค้ำท่ีผ่ำนกำร
ประเมินบนเวบ็ไซต์ฯ
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หัวข้อ

• คู่มือลงทะเบียนส ำหรบัสถำนท่ี/
สถำนประกอบกำร

• คู่มือส ำหรบัประชำชน

30



คู่มือส ำหรบัประชำชน - กำรเช็คอนิ

*ส ำหรบักำรใช้งำนครัง้แรกเท่ำนั้น
31



คู่มือส ำหรบัประชำชน - กำรเช็คเอำ้ท์และประเมินผล

*ส ำหรบักำรใช้งำนครัง้แรกเท่ำนั้น
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และดูระดับคะแนนประเมินก่อนกำรเขำ้ใช้บรกิำรต่ำงๆ

ดูขอ้มูลคะแนนก่อนกำรใช้บรกิำรค้นหำสถำนท่ี จำกต ำแหน่งใกล้เคียงค้นหำสถำนท่ี จำกชื่อ

รำยละเอียดท่ีติดต่อได้

สถำนะควำมหนำแน่น
ของผู้ใช้บรกิำร 

แผนท่ีรำ้นค้ำ

คะแนนประเมินกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำร

ชื่อกิจกำร/กิจกรรม

ประชำชนสำมำรถ ค้นหำ กิจกำร / กิจกรรม ได้
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