
คู่มือการลงทะเบียน
กิจการ/กิจกรรม
โครงการ “ไทยชนะ”

17 พฤษภาคม 2563
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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
• ประเภทกิจการ
• ช่ือกิจการ/สถานประกอบการ 
• สถานท่ีต้ังกิจการ
• Drop Pin location
• หมายเลขโทรศัพท์ของกิจการ
• จ านวนผู้ใช้บรกิาร (Capacity)
2) ข้อมูลผู้ติดต่อ
• ข้อมูลบัตรประชาชนช่ือ 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

3

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
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ประเภทกิจกรรมและกิจการตามราชกิจจานุเบกษา

ศึกษาข้อปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมเติมได้ท่ี 2 Link ด้านล่าง

• กลุ่มท่ี 1 ผ่อนปรนให้เปิดท าการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขเริม่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 63

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

• กลุ่มท่ี 2 ผ่อนปรนให้เปิดท าการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขเริม่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 63

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

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0007.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/115/T_0050.PDF


กรอกข้อมูลท่ีอยู่กิจกรรม/กิจการและปักหมุดสถานท่ีบน Map4
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กรอกข้อมูลผู้
ติดต่อตาม
แบบฟอรม์

กดปุ่ม ระบุต าแหน่ง
กิจกรรม/กิจการเพ่ือปัก
หมุดในแผนท่ี



กรอก CAPTCHA5
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• กรอกตัวอักษรตามภาพท่ี
แสดง (หากไม่สามารถ
กรอกได้ให้กดขอรูป
ยืนยันใหม่)

• หลังจากกรอกเสรจ็แล้ว
กด “ด าเนินการต่อ”



ปักหมุดสถานท่ีบน Map6
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• กรอกตัวอักษรตามภาพท่ี
แสดง (หากไม่สามารถ
กรอกได้ให้กดขอรูป
ยืนยันใหม่)

• หลังจากกรอกเสรจ็แล้ว
กด “ด าเนินการต่อ”

• กด +,- เพ่ือขยายหรอืย่อแผนท่ี

• คลิกหรอืแตะท่ีแผนท่ีเพ่ือหา
สถานท่ีกิจการ/กิจกรรม  

• กด double click เพ่ือระบุ
ต าแหน่งสถานท่ี 

หรอื 

• กด “ใช้ต าแหน่งปัจจบุัน” 
เพ่ือให้ระบบระบุต าแหน่งให้
อตัโนมัติ

• หลังจากกรอกเสรจ็แล้วกด 
“ด าเนินการต่อ”

ละติจดู / ลองจจิดู จะขึ้นมาให้โดย
อัตโนมัติหลังจากระบุต าแหน่งแล้ว

ขยาย / ย่อแผนท่ี



กรอกข้อมูลส่วนท่ี 2 – ข้อมูลผู้ติดต่อของกิจกรรม / กิจการ / สถานประกอบการ7

กรอกข้อมูลผู้
ติดต่อตาม
แบบฟอรม์

10

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 18

กรอกแบบสอบถามการ
เตรยีมความพรอ้มเปิด
ให้บรกิาร
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ท าแบบประเมินสถานประกอบการ ส่วนท่ี 29

กด “ด าเนินการต่อ”

กรอกแบบสอบถามการ
เตรยีมความพรอ้มเปิด
ให้บรกิาร
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ตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยัน10

ตรวจสอบข้อมูลท่ีกรอก
ไวว้า่ถูกต้องหรอืไม่ 

จากน้ันคล๊ิก 
“ลงทะเบียน” 

หรอืคล๊ิก
“แก้ไขข้อมูล” หาก
ต้องการเปล่ียนแปลง
ข้อมูล

60

700
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ยืนยัน OTP11

• 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 าเรจ็12
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กดปุ่มตกลง



หน้าจอแสดงใบรบัรองการประเมินตามมาตรการพรอ้ม QR โดยสามารถ
บันทึก QR เพ่ือพิมพ์
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วธีิการดาวน์โหลด

กิจการ/กิจกรรมท่ีลงทะเบียนส าเรจ็ สามารถ
ดาวน์โหลด ภาพ ใบรบัรองการประเมินตาม
มาตรการ พรอ้ม QR เป็นไฟล์รูปภาพ (jpeg)
เพ่ือติดบรเิวณรา้นให้ผู้ใช้บรกิารพบเห็นได้สะดวก

▪ ผู้ลงทะเบียนต้องเข้ามาตรวจสอบ
สถานะการลงทะเบียนอกีครัง้ในอกี 24 
ชั่วโมง ท่ีเมนู จดัการข้อมูลรา้นค้า

▪ กรณีลงทะเบียนผ่าน โทรศัพท์มือถือ
หรอืแท็บเล็ต จะบันทึกเป็นภาพไว้
ท่ีอลับัมเครื่อง

▪ กรณีลงทะเบียนผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร ์จะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ 
jpeg สามารถปริน้ได้

คลิกเพ่ือบันทึกภาพ
ส าหรบัปริน้

โปรดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอกีครัง้ในอกี 24 
ช่ัวโมง ท่ีเมนู จดัการข้อมูลรา้นค้า

16หมายเหต:ุ การจัดการข้อมูลรา้นค้า หากไม่มีการเปล่ียนแปลง ชื่อรา้นสามารถใช้ QR ท่ีได้รบัครัง้แรกให้ผู้ใช้บรกิารสแกนเช็คอิน เช็คเอ้าท์



ตัวอย่าง QR ส าหรบัรา้นค้าท่ีผ่านการประเมินบนเวบ็ไซต์ฯ
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