
 หลงัจากท่ีเม่ือวานน้ี (14 พ.ค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ไดช้ี้แจงถึงมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโควิด-19 ท่ี
จะผอ่นคลายต่อเน่ืองในเฟสสอง (วนัท่ี 17 พ.ค. ท่ีจะถึงน้ี) ว่าไดมี้การพฒันาแพลฟอร์ม  "ไทยชนะ" เพื่อ
ใช้ติดตามตัวประชาชนท่ีจะเข้าใช้บริการในห้างสรรพสินค้า โดยวิธีการเช็คอินและเช็คเอาท์ ทั้ งน้ี
ประชาชนตอ้งปรับตวัสู่วถีิชีวติใหม่ (New Normal) เพื่อช่วยกนัควบคุมโรคระบาดโควดิ-19 ไม่ใหก้ลบัมา
ระบาดซ ้ าไดอี้ก 
ก่อนจะถึงวนัใชง้านจริงในวนัท่ี 17 พ.ค.  2563 "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนคุณมารู้จกัแนวทางการ
ท างาน และวธีิใชง้านแพลฟอร์ม  "ไทยชนะ" กนัใหม้ากข้ึน ดงัน้ี 
1. "ไทยชนะ" แพลตฟอร์มทีผู้่ประกอบการต้องลงทะเบียน 

แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" เป็นแพลตฟอร์มท่ีทางทีมงาน ศบค. จดัท าข้ึนมาส าหรับผูป้ระกอบการ
หา้งสรรพสินคา้และส าหรับผูใ้ชบ้ริการ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนจบัจ่ายซ้ือของจากหา้ง
ร้านไดอ้ยา่งง่ายมากข้ึน อีกทั้งยงัปลอดภยัต่อการติดเช้ือเน่ืองจากใชแ้อปฯ แลว้จะช่วยลดการสัมผสั
ส่ิงของและธนบตัรได ้

ขณะเดียวกนัทาง ศบค. กไ็ดเ้ชิญชวนใหป้ระชาชนปรับเขา้สู่ชีวติวถีิใหม่ไปดว้ยกนั เน่ืองจากประเทศไทย
ยงัตอ้งอยูก่บัไวรัสโควดิ-19 น้ีไปอีกระยะหน่ึง อีกทั้งแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" น้ีถูกตั้งช่ือดงักล่าวโดย 
ผอ.ศบค. ซ่ึงมีความหมายดีและใหค้วามรู้สึกฮึกเหิม  
2. ธนาคารกรุงไทย เจ้าภาพท าแอปฯ "ไทยชนะ" 
ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ดงักล่าวก าลงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ซ่ึงพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผูอ้  านวยการ ศบค. ตอ้งการใหแ้พลตฟอร์มน้ีเสร็จ
ก่อนการประกาศผ่อนปรนเฟสสองในวนัที่ 17 พ.ค.นี ้คาดวา่ธนาคารกรุงไทยเป็นเจา้ภาพผูด้  าเนินการ
แพลตฟอร์มดงักล่าว เน่ืองจากเป็นนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการไม่ใชเ้งินสด จ่ายเงินผา่นคิวอาร์โคด้ 
โดยใหเ้ช็คอินและเช็คเอาทใ์นการใชบ้ริการ ประเมินร้านคา้และช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้โดยใชไ้ดก้บัทุก
ธนาคาร 
หลงัจากท่ีเม่ือวานน้ี (14 พ.ค.) นพ.ทวศิีลป์ วษิณุโยธิน โฆษกศนูยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ไดช้ี้แจงถึงมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโควดิ-19 ท่ีจะผอ่น
คลายต่อเน่ืองในเฟสสอง (วนัท่ี 17 พ.ค. ท่ีจะถึงน้ี) วา่ไดมี้การพฒันาแพลฟอร์ม  "ไทยชนะ" เพื่อใช้



ติดตามตวัประชาชนท่ีจะเขา้ใชบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้ โดยวธีิการเช็คอินและเช็คเอาท ์ทั้งน้ีประชาชน
ตอ้งปรับตวัสู่วถีิชีวติใหม่ (New Normal) เพื่อช่วยกนัควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ไม่ใหก้ลบัมาระบาดซ ้ า
ไดอี้ก 
ก่อนจะถึงวนัใชง้านจริงในวนัท่ี 17 พ.ค.  2563 "กรุงเทพธุรกิจออนไลน"์ ชวนคุณมารู้จกัแนวทางการ
ท างาน และวธีิใชง้านแพลฟอร์ม  "ไทยชนะ" กนัใหม้ากข้ึน ดงัน้ี 
1. "ไทยชนะ" แพลตฟอร์มทีผู้่ประกอบการต้องลงทะเบียน 

แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" เป็นแพลตฟอร์มท่ีทางทีมงาน ศบค. จดัท าข้ึนมาส าหรับผูป้ระกอบการ
หา้งสรรพสินคา้และส าหรับผูใ้ชบ้ริการ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนจบัจ่ายซ้ือของจากหา้ง
ร้านไดอ้ยา่งง่ายมากข้ึน อีกทั้งยงัปลอดภยัต่อการติดเช้ือเน่ืองจากใชแ้อปฯ แลว้จะช่วยลดการสัมผสั
ส่ิงของและธนบตัรได ้

ขณะเดียวกนัทาง ศบค. กไ็ดเ้ชิญชวนใหป้ระชาชนปรับเขา้สู่ชีวติวถีิใหม่ไปดว้ยกนั เน่ืองจากประเทศไทย
ยงัตอ้งอยูก่บัไวรัสโควดิ-19 น้ีไปอีกระยะหน่ึง อีกทั้งแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" น้ีถูกตั้งช่ือดงักล่าวโดย 
ผอ.ศบค. ซ่ึงมีความหมายดีและใหค้วามรู้สึกฮึกเหิม  
2. ธนาคารกรุงไทย เจ้าภาพท าแอปฯ "ไทยชนะ" 
ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ดงักล่าวก าลงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ซ่ึงพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผูอ้  านวยการ ศบค. ตอ้งการใหแ้พลตฟอร์มน้ีเสร็จ
ก่อนการประกาศผ่อนปรนเฟสสองในวนัที่ 17 พ.ค.นี ้คาดวา่ธนาคารกรุงไทยเป็นเจา้ภาพผูด้  าเนินการ
แพลตฟอร์มดงักล่าว เน่ืองจากเป็นนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการไม่ใชเ้งินสด จ่ายเงินผา่นคิวอาร์โคด้ 
โดยใหเ้ช็คอินและเช็คเอาทใ์นการใชบ้ริการ ประเมินร้านคา้และช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้โดยใชไ้ดก้บัทุก
ธนาคาร 
หลงัจากท่ีเม่ือวานน้ี (14 พ.ค.) นพ.ทวศิีลป์ วษิณุโยธิน โฆษกศนูยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ไดช้ี้แจงถึงมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโควดิ-19 ท่ีจะผอ่น
คลายต่อเน่ืองในเฟสสอง (วนัท่ี 17 พ.ค. ท่ีจะถึงน้ี) วา่ไดมี้การพฒันาแพลฟอร์ม  "ไทยชนะ" เพื่อใช้
ติดตามตวัประชาชนท่ีจะเขา้ใชบ้ริการในหา้งสรรพสินคา้ โดยวธีิการเช็คอินและเช็คเอาท ์ทั้งน้ีประชาชน
ตอ้งปรับตวัสู่วถีิชีวติใหม่ (New Normal) เพื่อช่วยกนัควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ไม่ใหก้ลบัมาระบาดซ ้ า
ไดอี้ก 



ก่อนจะถึงวนัใชง้านจริงในวนัท่ี 17 พ.ค.  2563 "กรุงเทพธุรกิจออนไลน"์ ชวนคุณมารู้จกัแนวทางการ
ท างาน และวธีิใชง้านแพลฟอร์ม  "ไทยชนะ" กนัใหม้ากข้ึน ดงัน้ี 
1. "ไทยชนะ" แพลตฟอร์มทีผู้่ประกอบการต้องลงทะเบียน 

แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" เป็นแพลตฟอร์มท่ีทางทีมงาน ศบค. จดัท าข้ึนมาส าหรับผูป้ระกอบการ
หา้งสรรพสินคา้และส าหรับผูใ้ชบ้ริการ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนจบัจ่ายซ้ือของจากหา้ง
ร้านไดอ้ยา่งง่ายมากข้ึน อีกทั้งยงัปลอดภยัต่อการติดเช้ือเน่ืองจากใชแ้อปฯ แลว้จะช่วยลดการสัมผสั
ส่ิงของและธนบตัรได ้ขณะเดียวกนัทาง ศบค. กไ็ดเ้ชิญชวนใหป้ระชาชนปรับเขา้สู่ชีวติวถีิใหม่ไปดว้ยกนั 
เน่ืองจากประเทศไทยยงัตอ้งอยูก่บัไวรัสโควดิ-19 น้ีไปอีกระยะหน่ึง อีกทั้งแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" น้ีถูก
ตั้งช่ือดงักล่าวโดย ผอ.ศบค. ซ่ึงมีความหมายดีและใหค้วามรู้สึกฮึกเหิม  
2. ธนาคารกรุงไทย เจ้าภาพท าแอปฯ "ไทยชนะ" 
ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ดงักล่าวก าลงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ซ่ึงพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผูอ้  านวยการ ศบค. ตอ้งการใหแ้พลตฟอร์มน้ีเสร็จ
ก่อนการประกาศผ่อนปรนเฟสสองในวนัที่ 17 พ.ค.นี ้คาดวา่ธนาคารกรุงไทยเป็นเจา้ภาพผูด้  าเนินการ
แพลตฟอร์มดงักล่าว เน่ืองจากเป็นนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการไม่ใชเ้งินสด จ่ายเงินผา่นคิวอาร์โคด้ 
โดยใหเ้ช็คอินและเช็คเอาทใ์นการใชบ้ริการ ประเมินร้านคา้และช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้โดยใชไ้ดก้บัทุก
ธนาคาร 

เปิดวธิีใช้ “ไทยชนะ” แพลตฟอร์มวถิีใหม่ไปห้าง-ร้าน ใช้ติดตามควบคุมโรคไวรัสโควดิ-19 ห้างร้านต้อง
ลงทะเบียนรับควิอาร์โค้ด ส่วนประชาชนผู้ใช้บริการต้องเรียนรู้วิธีเช็กอนิ-เช็กเอาท์  

วนัน้ี 17 พฤษภาคม ร้านคา้ภายในหา้งสรรพสินคา้ ศนูยก์ารคา้ ยกเวน้โรงภาพยนตร์ สวนน ้า สวนสนุก
และตูเ้กม เปิดใหบ้ริการวนัแรก หลงัจากปิดกิจการชัว่คราวเกือบ 2 เดือน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร
ระบาดของไวรัสโควดิ-19 

แต่การไปหา้งนบัตั้งแต่วนัน้ี มีส่ิงท่ีเปล่ียนไปจากวิถีชีวติเดิม นัน่คือ “ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ริการ” 
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัแพลตฟอร์มท่ีช่ือวา่ “ไทยชนะ” 

 



 



(ส าหรับผูป้ระกอบการ) 

ในส่วนของผูป้ระกอบการ ตอ้งเขา้ไปลงทะเบียนท่ี www.ไทยชนะ.com เพื่อรับคิวอาร์โคด้ (QR Code) 
น าไปแปะท่ีหนา้หา้ง ร้าน เพื่อเป็นจุดลงทะเบียนผูใ้ชบ้ริการ แทนการใชส้มุดจดขอ้มูลลูกคา้ ซ่ึงเช่ือมโยง
กบัการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข เปิดลงทะเบียนวนัน้ี ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 

โดยเลือกแถบสีส้มค าวา่ “ลงทะเบียนร้านคา้ใหม่” กรอกขอ้มูลกิจกรรม / กิจการ / สถานประกอบการ
ของท่านใหถู้กตอ้งครบถว้น เพื่อใชใ้นการประเมินการเปิดใหบ้ริการ เม่ือลงทะเบียนเสร็จส้ินจะไดรั้บคิว
อาร์โคด้ ท่ีสามารถปร้ินทอ์อกมาและน าไปแปะหนา้หา้งร้าน 

https://www.ไทยชนะ.com/faq.html


 



(ส าหรับผูใ้ชบ้ริการ) 

ส าหรับประชาชนผูใ้ชบ้ริการ ตอ้งใช ้“ไทยชนะ” เพื่อเช็กอิน-เช็กเอาท ์(check-in / check out) ก่อนเขา้
และหลงัเขา้ใชบ้ริการ โดยมีวธีิปฏิบติั ดงัน้ี 

– ผูใ้ชส้มาร์ทโฟน ระบบ ios เปิดแอพพลิเคชัน่ Camera ไปส่องเพื่อสแกนคิวอาร์โคด้ท่ีหนา้หา้งร้าน 
พร้อมกรอกเบอร์โทรศพัท ์เพื่อเช็กอิน 

– ผูใ้ชส้มาร์ทโฟน ระบบ แอนดรอยด์ ใหโ้หลดแอพพลิเคชัน่อ่านคิวอาร์โคด้ เช่น QR code reader 
จากนั้นใชแ้อลพลิเคชัน่สแกนคิวอาร์โคด้หนา้หา้งร้าน พร้อมกรอกเบอร์โทรศพัท ์เพื่อเช็กอิน 

– เม่ือใชบ้ริการเสร็จส้ิน ก่อนออกจากหา้งร้าน ผูใ้ชบ้ริการตอ้ง “เช็กเอาท”์ โดยท าเหมือนการ “เช็กอิน” 
แต่ไม่ตอ้งกรอกเบอร์โทรศพัท ์โดยเม่ือสแกนคิวอาร์โคด้เพื่อเช็กเอาท ์ระบบจะใหป้ระเมินการใชบ้ริการ
หา้งร้าน ในดา้นสุขอนามยั ความสะดวก และความหนาแน่น เพื่อเป็นเรตต้ิง (rating) ของหา้งร้านนั้นๆ 

โดยประชาชน สามารถตรวจสอบเรตต้ิงของหา้งร้านต่างๆ รวมทั้งความหนาแน่นของผูเ้ขา้ใชบ้ริการได ้
โดยเขา้ไปท่ี www.ไทยชนะ.com เลือกแถบสีเหลืองท่ีมีค  าวา่ “คน้หาร้านคา้” ทั้งน้ีคาดวา่ วนัท่ี 18 พ.ค. 
จึงจะมีขอ้มูลในส่วนน้ีปรากฏ 

ทั้งน้ี แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลจากการเช็กอินแบบมีรหสั โดยกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลเพื่อติดตาม สอบสวนโรค กรณีพบผู ้
ติดเช้ือไวรัสโควดิ-19 จากกิจการ หา้ง ร้านต่างๆ โดยเกบ็ขอ้มูลไวเ้ป็นเวลา 60 วนั ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถ โทร Call Center 02-111-1999 

อยา่งไรกต็าม ส าหรับผูท่ี้ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือใชส้มาร์ทโฟนไม่สะดวก สามารถเขา้ใชบ้ริการหา้งร้าน
ได ้โดยตอ้งลงทะเบียน กรอกช่ือ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท ์โดยผูป้ระกอบการจดใส่สมุด 

(กจิการ-กจิกรรม คลายลอ็กเฟส 2 เปิดได้ตั้งแต่วนัที่ 17 พ.ค.) 

https://www.ไทยชนะ.com/faq.html


 

ข่าวย้อนหลงั  

 

 



เปิดลงทะเบียนร้านคา้ทัว่ประเทศ 17 พ.ค. ตั้งเเต่เวลา 06.00 น. ผา่นแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://workpointnews.com/2020/05/16/thai-win-17-06-00/


 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 


