
โครงการแจกชุดตรวจโควดิ-19 
(Antigen Test Kit)



ขั #นตอนการขอรับชดุตรวจโควดิ

2

รองรับทั 'ง iOS 9.0+ และ Android 4.4+

สามารถดาวนโ์หลด ไดแ้ลว้ทั 3งใน

โดยคน้หาคําวา่ ”เป๋าตงั” หรอื สแกน

ระบบปฎบิตักิารโทรศพัทม์อืที=รองรับแอปฯเป๋าตงั

เป๋าตัง version 11.13.0 



ที=มาและวตัถปุระสงคข์องโครงการแจกชดุตรวจโควดิ-19

โครงการแจกชดุตรวจฯ บนแอปเป๋าตงันั6น ทาง สปสช. เปิดสทิธผิูม้คีวามเสีBยงทําแบบประเมนิความเสีBยงเพืBอขอรับชดุตรวจฯได ้
ครั 6งละ 2 ชดุ ณ หน่วยบรกิาร หรอืทีB อาสาสมคัร ทีBจะบรกิารกลุม่ผูไ้มม่สีมารท์โฟน หรอืบคุคลทีBไมม่แีอปเป๋าตงั จํานวนชดุตรวจ
ทั 6งหมดของโครงการ 8.5 ลา้นชดุ เปิดใหร้ับไดต้ั 6งแตว่นัทีB 16 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไปจนกวา่จะหมด

เง ื/อนไขการรบัสทิธ ิ:

1. เป็นผูม้คีวามเสีBยงตามแบบประเมนิทีB สปสช. กําหนด
2. รับชดุตรวจไดท้ีBหน่วยบรกิาร โดยคน้หาจากเมนู หน่วยบรกิารใกลฉั้น หรอื อาสาสมคัร 
3. รับสทิธิX 1 ครั 6งไดร้ับชดุตรวจ 2 ชดุ 

• หากผลการตรวจทั 6ง 2 ครั 6งเป็น ผลลบ จะขอรับอกีครั 6งในอกี 10 วนั นับจากวนัรับชดุตรวจฯลา่สดุ
• หากผลการตรวจเป็น ผลบวก จะสามารถกลบัมาขอรับไดอ้กีครั 6ง 90 วนั นับจากวนัทีBบนัทกึผลตรวจ
• หากไมส่ามารถแปลผลได ้สามารถทําแบบประเมนิเพืBอขอรับอกีครั 6งใน 10 วนัถดัไป

4. สามารถศกึษาวธิกีารใชง้านชดุตรวจ และการอา่นผลตรวจไดผ้า่นแอปเป๋าตงั
5. บนัทกึผลตรวจทนัททีั 6ง 2 ครั 6ง ผา่นเมนู บนัทกึผลตรวจ หรอืหากทา่นรับผา่น อาสาสมคัร ใหต้ดิตอ่เพืBอแจง้ผลการตรวจทนัที
6. หากพบตดิเชื6อ สามารถลงทะเบยีน Home Isolation กบั สปสช.ได ้
7. ไมส่ามารถรับชดุตรวจซํ6าซอ้นไดร้ะบบตรวจสอบขอ้มลูไดท้ั 6งการรับชดุตรวจทีBหน่วยบรกิาร และรับชดุตรวจผา่นอาสาสมคัร



การขอรับชดุตรวจดว้ยตนเองผา่นแอปเป๋าตงั



ภาพรวมการขอรับชดุตรวจโควดิ-19 สําหรับประชาชน

5

หน่วยบรกิารเปิด QR code จาก
แอปถงุเงนิเพื?อใหป้ระชาชน Scan

เมื?อรายการสําเร็จ มี
Notification แจง้บนแอปถงุ
เงนิ

ประชาชนบนัทกึผลตรวจทนัท ีผา่นเมนูบนัทกึ
ผลตรวจบนแอปเป๋าตงั

* หากตดิเชื,อ สามารถลงทะเบียนเขา้ Home 
Isolation Program ของ สปสช. ได ้

ประชาชนรับชดุตรวจ 2 ชดุ และนํา
กลบัมาทดสอบดว้ยตวัเองที?บา้น

2

• ทําแบบประเมนิเมื?อมคีวามเสี?ยง ระบจุังหวดัที?อยู ่และตอบคําถาม 3 ขอ้ เพื?อให ้
ระบบประเมนิความเสี?ยง ถา้พบวา่มคีวามเสี?ยง

• คน้หาหน่วยบรกิารใกลฉั้นที?เขา้รว่มโครงการเพื?อตดิตอ่สอบถามการเดนิทางและ
การขอรับชดุตรวจ

• เมื?อถงึหน่วยบรกิารฯ กด Banner : ฟรรีับชดุตรวจ เพื?อสแกนรับชดุตรวจฯ

3

Antigen 
Test kit

Antigen 
Test

หน่วยบรกิาร

ประชาชน

4

5

6
Antigen 
Test

1
Antigen 
Test kit

หน่วยเปิดใชบ้รกิารถงุเงนิกบั
โครงการแจกชกุตรวจโควดิ-19

* รับสทิธไิดเ้ฉพาะตนเองและคนไทยทีSมบัีตร ปชช เท่านั,น



ขั #นตอนการขอรับชดุตรวจโควดิ

6

2

กดแบนเนอร์ “ฟร ีชุดตรวจโควดิ” ไดท้ี1
หนา้หลกัเป๋าตงั หรอื หนา้กระเป๋าสขุภาพ

ยอมรับเงื?อนไขการรับบรกิารรับชดุตรวจโควดิ
ครั gงแรกครั gงเดยีว

ระบบแสดงหนา้เมนูหลกัการรับชดุตรวจโควดิ

1 3

1

2

3



การทําแบบประเมนิความเสี=ยง

7

21 3
เลอืกเมนู “แบบประเมนิกอ่นรบัชุดตรวจโควดิ-19” ทําแบบประเมนิกอ่นรับชดุตรวจโควดิ-19

กรณีมคีวามเสี?ยง จะไดร้ับสทิธิk
รับชดุตรวจโควดิ-19

กรณีไมม่คีวามเสี?ยงจะยงัไมไ่ด ้
สทิธริับชดุตรวจโควดิ-19

ผลการทําแบบประเมนิความเสี?ยง

หมายเหต ุ: 
1. แบบประเมนิความเสี?ยงทําไดว้นัละ 1 ครั gง และตอ้งไปรับชดุตรวจฯภายในวนัเดยีวกนั
2. หากไมไ่ปรับชดุตรวจภายในวนัระบบลา้งคําตอบ ณ เวลา 23:59 และตอ้งทําแบบประเมนิใหมใ่นวนัถดัไป



การสแกนรับชดุตรวจ ณ หน่วยบรกิาร (รา้นยา/คลนิกิ)

8

21 3

เลอืกเมนู “รบัชุดตรวจที?หนว่ยบรกิาร” แสดงหนา้จอ สแกน QR เพื?อรับชดุตรวจ แจง้ผลการ สแกน QR สําเร็จ พรอ้มคําแนะนํา

หมายเหต ุ: 
1. ตอ้งผา่นการประเมนิความเสี?ยง ผลคอืมคีวามเสี?ยงเทา่นั gนถงึจะสามารถเปิดฟังกช์ั?นกลอ้งได ้
2. ระยะหา่งระหวา่งแอปถงุเงนิ และแอปเป๋าตอ้งไมร่ะยะเกนิ 2 กโิลเมตร



บนัทกึผลตรวจ

9

21 3

9

เลอืกเมนู “บนัทกึผลตรวจ” บนัทกึผลตรวจที?แสดงบนชดุตรวจโควดิ-19

กรณีไมพ่บเชืgอ กรณีพบเชืgอ กรณีแปลผลไมไ่ด ้

ขอ้ความแจง้เตอืน



การใชง้านอื=นๆ ที=เป็นประโยชน์
1. ดปูระวตักิารบนัทกึผลตรวจ
2. คน้หาหน่วยบรกิารใกลฉั้น

3. วธิกีารใชช้ดุตรวจ และวธิกีารอา่นผลตรวจ

10



ดปูระวตักิารบนัทกึผลตรวจ

11

11

เลอืกเมนู “ประวตับินัทกึผลตรวจ” แสดงรายการ “ประวตับินัทกึผลตรวจ” เลอืก “ลงทะเบยีนรักษาตวั” แสดงเมนูใหเ้ลอืก

21 3

หมายเหต ุ: 
1. ลงิคส์ําหรับลงทะเบยีนรักษาตวัที?พักปัจจบุนั https://crmsup.nhso.go.th
2. ลงิคส์ําหรับลงทะเบยีนรักษาตวัที?ภมูลิําเนา https://crmdci.nhso.go.th/



คน้หาหน่วยบรกิารใกลฉั้น

12

21 3
เลอืกเมนู “หนว่ยบรกิารใกลฉ้นั” แสดงรายการหน่วยบรกิารใกลฉั้น แสดงที?อยู ่เบอรต์ดิตอ่ หน่วยบรกิาร

หมายเหต ุ: 
1. ระยะการคน้หาสงูสดุ 50 กโิลเมตร



วธิกีารใชช้ดุตรวจ และวธิกีารอา่นผลตรวจ

13

13

21 3
เลอืกเมนู “วธิใีช/้วธิอีา่นผล” แสดงรายละเอยีดวธิใีชช้ดุตรวจโควดิ-19 แสดงหนา้จอ วธิกีารอา่นผลตรวจโควดิ-19

หมายเหต ุ: 
1. สามารถเปิดวดีโีอสาธติการใชง้านได ้



การแจกชดุตรวจฯแบบกลุม่โดย อาสาสมคัร



ภาพรวมการขอรับชดุตรวจโควดิ-19 สําหรับ อาสาสมัคร

15

นําชดุตรวจไปแจกใหป้ระชาชนที1มคีวามเสี1ยง 
โดยใชแ้อปเป๋าตังเป็นเครื1องมอื

• ประชาชนตรวจหาโควดิ-19 ดว้ยตนเองสามารถแจง้
ผลกับ อาสาสมัคร เพื1อบันทกึเขา้แอปเป๋าตัง

• อาสาสมัคร สามารถโทรตดิตามผลการตรวจมา
บันทกึ

ประชาชน

• หน่วยบรกิารเปิดใชบ้รกิารถุงเงนิกับโครงการแจกชดุตรวจฯ
• อาสาสมัคร ตอ้งเปิดใชบ้รกิารแอปเป๋าตัง และยนืยันตัวตนตาม

ขัTนตอนกับธนาคารกรุงไทย

Whitelist NHSO

1

2

4
Whitelist NHSO

3
Whitelist NHSO

เขา้ถงึกลุ่มเสี1ยง เพื1อบันทกึขอ้มูลสว่นบุคคล คํานําหนา้ ชื1อ นามสกลุ เลขบัตรประชาชน เบอรโ์ทร 
แลว้จงึทําแบบประเมนิความเสี1ยง ถา้ผลประเมนิพบมคีวามเสี1ยง รับชดุตรวจ 2 ชดุ

Whitelist NHSO

ประชาชน

หน่วยบรกิารควรตรวจยอดแจกของ อาสาสมัคร กอ่นสแกนบันทกึชดุ
ตรวจ โดยการสแกนบันทกึขอ้มูลสามารถทําไดต้ลอด 6:00 – 23:00 
เนื1องจากแอปถุงเงนิมเีวลาเปิดปิด

Whitelist NHSO

5

หน่วยบรกิาร



การเขา้โครงการและยอมรับขอ้ตกลงสําหรับกอ่นเริ=มแจกชดุตรวจฯ

16

2

กดแบนเนอร์ “ฟร ีชุดตรวจโควดิ” ไดท้ี1
หนา้หลกัเป๋าตงั หรอื หนา้กระเป๋าสขุภาพ

ยอมรับเงื?อนไขการรับบรกิารรับ
ชดุตรวจโควดิ (ทําแค่ครั*งแรกครั*งเดยีว)

หนา้เมนูหลกัการรับชดุตรวจโควดิ

1 3 4

ขอ้ตกลงและเงื?อนไขเฉพาะ
บทบาท อาสาสมคัร (ทําแค่ครั*งแรกครั*งเดยีว)

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ บรรดาข้อมูล 
เอกสาร หลักฐาน และ/หรือรายละเอียด
ใด ๆ ท่ีข้าพเจ้าได้ส่งมาให้แก่ สปสช. ไม่
วา่จะส่งมาในโดยผ่าน แอปพลิเคช่ันเป๋า
ตัง โครงการกระจายอุปกรณ์ตรวจ
แอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) เพ่ือคัด
กรองการติดเช้ือ COVID-19  หรือโดย
รูปแบบใด ๆ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

โดยข้าพเจ้าได้ดําเนินการทุกประการ
เพ่ือให้ได้รับอนุญาต และ/หรือ ความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ตาม
กฎหมายละกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้าพเจ้าได้
ดําเนินการทุกประการในการยืนยัน
ตัวตนบุคคลตามรายช่ือท่ีข้าพเจ้าได้ส่ง
ให้ สปสช. ตามระเบียบและวธีิการท่ี 
สปสช. กําหนด โดยถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว

1

2

3



การเพิ=มชื=อและทําแบบประเมนิความเสี=ยง

17

21 3
เลอืกเมนู “แบบประเมนิกอ่นรบัชุดตรวจโควดิ-19” อาสาสมคัร ตรวจสอบหลกัฐานแสดงตกเทยีบกบัหนา้ผูข้อ

ประเมนิความเสี?ยงกอ่น บนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคลกลุม่เสี?ยง
*ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบจงึจะสามารถกดถดัไปได*้

หมายเหต ุ: 
1. ประชาชนทําแบบประเมนิความเสี?ยงทําไดว้นัละ 1 ครั gง ผลที?ไดจ้ะม ี2 แบบ มคีวามเสี?ยง หรอื ไมม่คีวามเสี?ยง
2. ระบบจะลา้งผลแบบประเมนิบคุลที?ไมม่คีวามเสี?ยงในทกุวนัเวลา 23:59

ทําแบบประเมนิความเสี?ยงใหป้ระชาชน
*ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบจงึจะสามารถยนืยนัได*้



ผลการทําแบบประเมนิความเสี=ยง

18

1 2

หนา้จอแสดงขอ้มลูบคุคลหลงับนัทกึและทําแบบประเมนิแลว้
อาสาสมคัร แตล่ะทา่นบนัทกึขอ้มลูประชาชนผูม้คีวามเสี?ยงสงูสดุ 100 คน/วนักรณีมคีวามเสี?ยง 

จะไดร้ับสทิธิkรับชดุตรวจฯ
กรณีไมม่คีวามเสี?ยงจะยงัไมไ่ด ้

สทิธริับชดุตรวจฯ

ผลการทําแบบประเมนิความเสี?ยง

หมายเหต ุ: 
1. ผลการประเมนิมคีวามเสี?ยง หากพบไมถ่กูตอ้งลบเพื?อแกไ้ขไดใ้หมอ่กีครั gง
2. หากเป็นไมม่คีวามเสี?ยงจะไมส่ามารถลบไดเ้พื?อป้องกนัการทําซํgาเพื?อตอบผลใหไ้ดเ้ป็นมคีวามเสี?ยง



บนัทกึผลตรวจ

19

21 3

19

เลอืกเมนู “บนัทกึผลตรวจ” บนัทกึผลตรวจที?แสดงบนชดุตรวจโควดิ-19

กรณี ผลลบ กรณี ผลบวก กรณีแปลผลไมไ่ด ้

ขอ้ความแจง้เตอืน

หมายเหต ุ: 
1. รายการบนัทกึผลตรวจเรยีกจากเกา่สดุไปหาใหมส่ดุ และเมื?อบนัทกึครบ 2 ครั gง
แลว้รายการจะหายไปจากหนา้บนัทกึผลตรวจ สามารถคน้หาไดอ้กีครั gงโดยใชเ้มนู
ประวตับินัทกึผลตรวจ



สแกนบนัทกึการแจกชดุตรวจเพื=อนําขอ้มลูไปออกรายงาน

20

21 3

อาสาสมคัร เลอืกเมนู
“สแกน QR เพื?อรบัชุดตรวจ”

กลอ้งเปิดเพื?อรอสแกน QR 
ของหน่วยบรกิาร

แจง้ผลการสแกน QR สําเร็จระบบบนัทกึการแจก
ชดุตรวจให ้อาสาสมคัร และหน่วยบรกิาร

หมายเหต ุ: 
1. ตอ้งผา่นการประเมนิความเสี?ยง ผลคอืมคีวามเสี?ยงเทา่นั gนถงึจะสามารถเปิดฟังกช์ั?นกลอ้งได ้
2. ระยะหา่งระหวา่งแอปถงุเงนิ และแอปเป๋าตอ้งไมร่ะยะเกนิ 2 กโิลเมตร



การใชง้านอื=นๆ ที=เป็นประโยชน์
1. ดปูระวตักิารบนัทกึผลตรวจ
2. คน้หาหน่วยบรกิารใกลฉั้น

3. วธิกีารใชช้ดุตรวจ และวธิกีารอา่นผลตรวจ

21



ดปูระวตักิารบนัทกึผลตรวจ

22

22

เลอืกเมนู “ประวตับินัทกึผลตรวจ” คน้หาดว้ยบตัรประชาชนที?เคยบนัทกึผลตรวจ
จงึจะแสดงรายการ “ประวตับินัทกึผลตรวจ”

หากบนัทกึผลตรวจเป็น ผลบวก จะแสดงขอ้มลู 
“Home Isolation ของ สปสช.” ใหเ้ลอืกลงทะเบยีน

21 3

หมายเหต ุ: 
1. ลงิคส์ําหรับลงทะเบยีนรักษาตวัที?พักปัจจบุนั https://crmsup.nhso.go.th
2. ลงิคส์ําหรับลงทะเบยีนรักษาตวัที?ภมูลิําเนา https://crmdci.nhso.go.th/



คน้หาหน่วยบรกิารใกลฉั้นเพื=อแนะนําประชาชน

23

21 3
เลอืกเมนู “หนว่ยบรกิารใกลฉ้นั” แสดงรายการหน่วยบรกิารใกลฉั้น แสดงที?อยู ่เบอรต์ดิตอ่ หน่วยบรกิาร

หมายเหต ุ: 
1. ระยะการคน้หาสงูสดุ 50 กโิลเมตร



เมนู วธิกีารใชช้ดุตรวจ และวธิกีารอา่นผลจากชดุตรวจ

24

24

21 3
เลอืกเมนู “วธิใีช/้วธิอีา่นผล” แสดงรายละเอยีดวธิใีชช้ดุตรวจโควดิ-19 แสดงหนา้จอ วธิกีารอา่นผลตรวจโควดิ-19

หมายเหต ุ: 
1. สามารถเปิดวดีโีอสาธติการใชง้านได ้



ขั #นตอนการลงทะเบยีนใชง้านแอปฯเป๋าตงั 

และการยนืยันตวัตน สําหรับอาสาสมัคร 

25



ขั 'นตอนการลงทะเบยีนใชง้านแอปฯเป๋าตงั สําหรับอาสาสมคัร

2 31 4

ใหค้วามยนิยอมในการ
จัดการขอ้มลูสว่นบคุคล

ดาวนโ์หลดและเปิด
แอปฯ เป๋าตงั

ระบบแสดงขั gนตอนการถา่ยรปูบตัรประชาชน 
กดปุ่ มถา่ยรปูบตัร โดยวางบตัรภายในกรอบที?กําหนด
*กรณี ไม่สามารถ สแกนบัตรลูกคา้ไดจ้ะมปุ่ีมปรากฎขึ>นมาใหถ่้ายรูป

Confidential for Krungthai Bank and National Health Security Office (NHSO) only - Do not duplicate or distribute without written permission
26

5

กรอกเลขบตัรประขาชน
และเบอรโ์ทรศพัท์

กรอกรหสั OTP



ขั 'นตอนการลงทะเบยีนใชง้านแอปฯเป๋าตงั สําหรับ อาสาสมคัร (ตอ่) – Krungthai NEXT

7 86 9

ระบรุหสั PIN ของ Krungthai NEXT
และกดดําเนนิการตอ่กลบัมาบนแอปเป๋าตงั

กรอกขอ้มลู
ประชาชน

10

ตั gงคา่รหสั PIN
และยนืยนัรหสั PIN

ลงทะเบยีน
แอปฯเป๋าตงัสําเร็จ

11
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เลอืกยนืยนัตวัตนดว้ย
แอปฯ Krungthai NEXT

กรอกรหสั OTP เบอร์
โทรศพัทส์มคัร NEXT 



ขั 'นตอนการลงทะเบยีนใชง้านกระเป๋าสขุภาพ สําหรับ อาสาสมคัร
(กรณีมเีป๋าตงัแลว้ แตย่งัไมเ่คย Dip Chip)

ใหค้วามยนิยอมในการเกบ็ขอ้มลู (PDPA & KYC)
และขอ้ตกลงและเงื?อนไขการใชง้านเลอืกสมคัรใชบ้รกิาร

3

เลอืกผกูบญัชี
กระเป๋าสขุภาพ

28

21
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5

29

64

ตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลู ลงทะเบยีน
กระเป๋าสขุภาพสําเร็จ

Confidential for Krungthai Bank and National Health Security Office (NHSO) only - Do not duplicate or distribute without written permission

8

เลอืกยนืยนัตวัตนดว้ย
แอปฯ Krungthai NEXT

7

ระบรุหสั PIN และกดดําเนนิ
การตอ่บนแอปเป๋าตงั

กรอกรหสั OTP เบอร์
โทรศพัท ์NEXT 

ขั 'นตอนการลงทะเบยีนใชง้านกระเป๋าสขุภาพ สําหรับ อาสาสมคัร (ตอ่)
(กรณีมเีป๋าตงัแลว้ แตย่งัไมเ่คย Dip Chip)



ขั 'นตอนการยนืยนัตวัตนสําหรับ อาสาสมคัร ทีfไมม่แีอปฯ Krunghthai NEXT

อาสาสมคัร สามารถยนืยนัตวัตนในการสมคัรใชง้านแอปฯเป๋าตงั โดยใชก้ารยนืยนัตวัตนผา่นแอปฯ Krungthai NEXT หรอืหากไมม่ ีสามารถยนืยนัตวัตนผา่น 2 ชอ่งทางของธนาคารกรงุไทย

30
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1. ไปที?ตู ้เอทเีอ็ม สเีทา
2. เลอืก ยนืยนั การเป็นเจา้ของบตัรประชาชน

3. เลอืก ยนิยอม เพื?อเปิดเผยขอ้มลูพสิจูนต์วัตน
4. เสยีบบตัรประชาชนแบบสมารท์การด์ เพื?อตรวจสอบขอ้มลู และดําเนนิการยนืยนัตวัตน
5. เมื?อตรวจสอบเสร็จนําบตัรประชาชนออก แลว้ดําเนนิการตอ่บนแอปเป๋าตงัตามขั gนตอน

สาขาธนาคารกรงุไทย

ตูเ้อทเีอ็ม สเีทา กรงุไทย

1. ไปสาขาธนาคารกรงุไทย แจง้ขอ ยนืยนัตวัตน
2. ยนืบตัรบตัรประชาชน ใหพ้นักงานเพื?อดําเนนิการ

3. เมื?อพนักงานตรวจสอบเสร็จ คนืบตัรประชาชน แลว้ดําเนนิการตอ่บนแอปเป๋าตงัตามขั gนตอน

สแกน QR Code คน้หาสาขาธนาคารใกลค้ณุ

สแกน QR Code คน้หาตูเ้อทเีอ็ม สเีทา ใกลค้ณุ



สําหรับ อาสาสมคัร - กรณีผา่นการ Dip Chip แลว้ สามารถเลอืกการยนืยนั
ตวัตนแบบสแกนหนา้ ตอนลงทะเบยีนเป๋าตงัได ้

7 8

สแกนหนา้เทยีบกบับตัรประชาชน 
หรอืรปู Dipchip (ถา้ม)ี จากสาขา

9

ตั gงคา่รหสั PIN
และยนืยนัรหสั PIN

ลงทะเบยีน
แอปฯเป๋าตงัสําเร็จ

10
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เลอืกยนืยนัตวัตนดว้ย
แอปฯ Krungthai NEXT



ขั 'นตอนการลงทะเบยีนใชง้านแอปฯเป๋าตงั สําหรับ อาสาสมคัร (ตอ่) - แสกนหนา้

สแกนหนา้เทยีบกบับตัรประชาชน 
หรอืรปู Dipchip จากสาขา

ตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลู ลงทะเบยีน
แอปฯเป๋าตงัสําเร็จ
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เลอืกยนืยนัตวัตนดว้ย
แอปฯ Krungthai NEXT

4 5 6 7

สําหรับ อาสาสมคัร - กรณีผา่นการ Dip Chip แลว้ สามารถเลอืกการยนืยนั
ตวัตนแบบสแกนหนา้ ตอนลงทะเบยีนใชง้านกระเป๋าสขุภาพได ้



ภาคผนวก



1. FAQ

34



คําถามที=พบบอ่ย เกี=ยวกบัโครงการแจกชดุตรวจโควดิ-19 - ประชาชน
ลาํดบั คาํถาม คาํตอบ

1 ใครไดรั้บสทิธขิอรับชดุตรวจโควดิ-19 
บา้ง

ผูใ้ชง้านแอปเป๋าตงั (คนไทยที1มบีตัรประชาชน อาย1ุ8 ปีบรบิรูณข์ึTนไป) สําหรับการรับใหบ้คุคลในครอบครัว หรอื
บคุคลกลุม่ไมม่สีมารท์โฟนนัTน ขอรับไดจ้ากเครอืขา่ยหน่วยบรกิาร

2 การขอรับมวีธิกีารอยา่งไร 1. เปิดแอปเป๋าตงั คน้หา Banner  “ฟร ีชดุตรวจโควดิ”
2. ทําแบบประเมนิความเสี1ยง ถา้ไดรั้บสทิธใินการขอรับชุดุตรวจ
3. คน้หาหน่วยบรกิารใกลฉั้น โทรตดิตอ่สอบถามชดุตรวจและการเดนิทาง
4. ไปรับชดุตรวจฯภายในวันนัTน

3 คน้หาหน่วยบรกิารอยา่งไร 1.กดเมนู หน่วยบรกิารใกลฉั้น ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยบรกิารที1อยูใ่กลค้ณุขึTนมาเพื1อกดดขูอ้มลู ชื1อ ที1ตั Tง แผนที1 
และเบอรต์ดิตอ่ ใหเ้ลอืก ควรโทรศพัทส์อบถามชดุตรวจคงเหลอื และ/หรอื การเดนิทาง กอ่นออกไปรับชดุตรวจ

4 คน้หาหน่วยบรกิารไดไ้กลแคไ่หน 1.ระยะทางการคน้หาอยูท่ี1 50 กโิลเมตร แสดงผลตามลําดบัจากใกลส้ดุไปหาไกลสดุ สามารถเลื1อนหนา้จอลงเพื1อ
เพิ1มระยะทาง

5 ไดรั้บชดุตรวจแลว้ตอ้งทําอยา่งไร 1. ตอ้งไดรั้บครัTงละ 2 ชดุเสมอ
2. ตรวจสอบวันหมดอาย ุและชดุตรวจวา่ไมฉี่ดขาด หรอืชํารดุ
3. นําชดุตรวจที1ไดรั้บกลบัมาตรวจที1บา้นดว้ยตนเอง 
4. ศกึษาการใชง้านไดจ้าก เมนู วธิใีชช้ดุตรวจฯ และเมนู วธิกีารอา่นผลตรวจ เพื1อความถกูตอ้งในการตรวจ
5. บนัทกึผลการตรวจทันทผีา่นเมนู บนัทกึผลตรวจ 

6 ไดช้ดุตรวจ 2 ชดุควรใชอ้ยา่งไร เนื1องจากผูข้อรับชดุตรวจมคีวามเสี1ยงเมื1อกลบัถงึบา้นควรตรวจทันท ีหากผลเป็นไมพ่บเชืTอ ควรเวน้ระยะ 5- 7 วัน
เพื1อตรวจซํTาดว้ยชดุตรวจที1เหลอื แตห่ากการตรวจครัTงแรกเป็นพบเชืTอ ควรทดสอบซํTาอกีครั Tงทันท ีและบนัทกึผล
ผา่นเมนู บนัทกึผลตรวจ

7 การบนัทกึผลตรวจจําเป็นหรอืไม่ 1.การบนัทกึผลตรวจเป็นสิ1งสําคญั เมื1อทําการตรวจหาเชืTอแลว้ควรบนัทกึผลทันท ีเพื1อป้องกนัการลมื และการ
บนัทกึผลเป็นหนึ1งเงื1อนไขหากไมบ่นัทกึผลตรวจครบทัTง 2 ครั Tงจะไมส่ามารถรับชดุตรวจในครัTงถดัไปได ้

8 การขอรับชดุตรวจเพิ1มไดอ้กีหรอืไม่ 1.เงื1อนไขคอืไดรั้บครัTงละ 2 ชดุ 
1. ผลการตรวจ [ไมพ่บเชื1อ,ไมพ่บเชื1อ] หรอื [พบเชืTอ,ไมพ่บเชืTอ] จะสามารถขอรับใหมไ่ดใ้นวันที1 10 วันถดัจาก
วันที1ขอรับลา่สดุ เชน่ รับชดุตรวจ 1 กนัยายน ขอรับไดอ้กีครั Tง 11 กนัยายน
2. ผลการตรวจ [ไมพ่บเชืTอ,พบเชืTอ] หรอื [พบเชืTอ,พบเชืTอ] สามารถขอรับใหมไ่ดใ้น 90 วันหลงัจากการบนัทกึผล
ตรวจครัTงที1 2 วา่พบเชืTอ



คําถามที=พบบอ่ย เกี=ยวกบัโครงการแจกชดุตรวจโควดิ-19 - ประชาชน
ลาํดบั คาํถาม คาํตอบ

9 หากพบวา่ตดิเชืTอตอ้งทําอยา่งไร 1.เมื1อกดบนัทกึผลตรวจแลว้ จะมขีอ้มลูแนะนําใหเ้ลอืกการลงทะเบยีน Home Isolation ของ สปสช. โดยสามารถ
เลอืกได ้2 แบบ (ลงทะเบยีนพักรักษาตวัที1พักปัจจบุนั หรอื ลงทะเบยีนรักษาตวัที1ภมูลํิาเนา)
ทัTงนีTหากในจังหวัดนัTนๆ มโีครงการ Home Isolation สามารถลงทะเบยีนของจังหวัดไดเ้ชน่กนั

10 หลงัพบเชืTอสามารถขอรับชดุตรวจได ้
อกีหรอืไม่

หลงับนัทกึผลตรวจ "พบเชืTอ" จะยังไมส่ามารถขอรับชดุตรวจได ้จะเวน้ระยะที1 90 วันนับจากวันที1บนัทกึผลตรวจวา่
พบเชืTอจงึจะกลบัมาขอรับชดุตรวจไดอ้กีครั Tง การเวน้ระยะ 90 วันนัTนมาจากเมื1อหายจากโรคแลว้จะมภีมูทิี1คอ้นขา้ง
สงู จงึมคีวามเสี1ยงนอ้ยลงที1จะเกดิการตดิซํTาในชว่งเวลาดงักลา่ว

11 ชดุตรวจแปลผลไมไ่ดทํ้าอยา่งไร เมนูบนัทกึผลตรวจ เลอืกแปลผลไมไ่ด ้และจะยังไมส่ามารถนําชดุตรวจที1ใชแ้ปลผลไมไ่ดไ้ปแลกชดุใหม ่แต่
สามารถทําแบบประเมนิความเสี1ยงใหมเ่พื1อรอรับชดุตรวจเพิ1มเตมิไดอ้กี 10 วันถดัจากการรับครัTงกอ่น

12 มแีอปเป๋าตงัแตต่อ้งการรับชดุตรวจผา่น 
อาสาสมัคร ทําไดห้รอืไม่

ทําได ้แตร่ะบบตรวจสอบการรับซํTาซอ้น และการบนัทกึผลตรวจของการรับชดุตรวจครัTงกอ่นหนา้ตอ้งบนัทกึผล
ครบถว้นและไมรั่บซํTาซอ้นภายใน 10 วัน กรณี ผลการตรวจเป็นไมพ่บเชืTอ แตห่ากบนัทกึพบเชืTอระบบจะใหก้ลบัมา
ขอทําแบบประเมนิเพื1อขอรับชดุตรวจอกีครั Tง 90 วัน

13 ประชาชนรับชดุตรวจจาก อาสาสมัคร 
สามารถบนัทกึผลของตนเองไดผ้า่น
แอปเป๋าตงั

หากประชาชนมแีอปเป๋าตงัและเขา้ในเมนูบนัทกึผลจะเจอระบบแจง้ใหบ้นัทกึผลตรวจ สามารถบนัทกึขอ้มลูดว้ย
ตนเองได ้อาสาสมัคร จะสามารถรูไ้ดว้า่ทา่นไดบ้นัทกึขอ้มลูผลตรวจใหแ้ลว้

14 แอปเป๋าตงัสามารถ Login Logout เพื1อ
เปลี1ยนผูใ้ชง้านได ้

หากในหนี1งครอบครัวมโีทรศพัทม์อืถอืไมค่รบทกุคน สามารถ Logout และ Login เป็นคนใหมไ่ดอ้กีครั Tงโดยทําตาม
ขั Tนตอนแนะนําในเอกสารแนบ



คําถามที=พบบอ่ย เกี=ยวกบัโครงการแจกชดุตรวจโควดิ-19 – อาสาสมัคร
ลาํดบั คาํถาม คาํตอบ

1 สทิธใินการแจกชดุตรวจตอ่วนั แจกชดุตรวจใหป้ระชาชนกลุม่เสีSยงได ้100 คนตอ่วนั ถอืชดุตรวจสําหรับแจก 200 ชดุตอ่วนั

2 อาสาสมคัร ตอ้งใชข้อ้มลูใดบา้งในการเอา
ทําบนัทกึขอรับชดุตรวจ

ขอ้มลูที?จะตอ้งสอบถามประชาชน
1. คํานําหนา้ชื?อ ชื?อ ชื?อกลาง นามสกลุ
2. เลขบตัรประชาชน
3. เบอรม์อืถอื
4. ตอบคําถาม ม ีหรอืไมม่ ีใหแ้บบบประเมนิความเสี?ยง 3 ขอ้

3 ระบบเชค็ความถกูตอ้งการกรอกขอ้มลู
ประชาชนอยา่งไร

กรอกขอ้มลูทกุขอ้มลูสําคญัทั gงหมด หากรอกขอ้มลูไมค่รบทั gงหมดจะไมส่ามารถกดถดัไป โดยหนา้จอจะตรวจสอบความถกูตอ้งของ
เลขบตัรประชา และเบอรม์อืถอื และสิgนวนัทาง สปสช. จะนําขอ้มลูทั gงหมดตรวจสอบซํgาอกีรอบป้องกนัการกรอกเลขบตัรประชาชน
ปลอม (Fake ID)

4 แจกชดุตรวจใหก้บักลุม่เสี?ยงอยา่งไร กอ่นแจกชดุตรวจ 2 ชดุใหป้ระชาชนรับไป ควรเปิดวดิโีอสาธติการใชง้านชดุตรวจใหป้ระชาชนไดท้ําความเขา้ใจกอ่น เพื?อความ
เขา้ใจ และสามารถทําตามไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

5 ชดุตรวจเหลอืเพยีงชดุเดยีวแจกให ้
ประชาชนไดห้รอืไม่

ขอ้ปฏบิตัคิอืแจกชดุตรวจครั gงละ 2 ชดุตอ่ประชาชนหนึ?งคน ไมค่วรแจกเพยีงชดุเดยีวแอปเป๋าตงั และรายงานตา่งๆ ไดว้างเงื?อนไข
ทั gงหมดเป็นการแจก 2 ชดุทั gงหมด

6 อาสาสมคัร สามารถรับชดุตรวจไดห้รอืไม่ สามารถระบขุอ้มลูสว่นบคุคลของตนเองและทําแบบประเมนิตามขั gนตอน หากผลเป็นมคีวามเสี?ยงสามารถรับชดุตรวจและบนัทกึผล
ตรวจใหต้นเองได ้

7 กอ่นเป็น อาสาสมคัร เคยรับชดุตรวจแลว้ 
ปัจจบุนัเป็น อาสาสมคัร แจกชดุตรวจจะ
สามารถบนัทกึผลตรวจหรอืขอรับซํgาใหม่
หลงัเปลี?ยนเป็นสทิธ ิอาสาสมคัร แลว้ได ้
หรอืไม่

สามารถบนัทกึขอ้มลูผลตรวจของตนเองไดต้ามปกต ิแตจ่ะไมส่ามารถขอรับชดุตรวจซํgาซอ้นไดไ้มว่า่จะชอ่งทางใดระบบสามารถ
ตรวจสอบได ้

8 อาสาสมคัร สามารถ Scan บนัทกึชดุตรวจ 
ไดเ้วลาใดบา้ง

แอปถงุเงนิเปิดใหบ้รกิารเวลา 06:00 – 23:00 ทั gงนีg อาสาสมคัร สามารถกลบัไปยงัหน่วยบรกิารที?ตนเองสงักดัเพื?อขอสแกนบนัทกึ
ผลตรวจไดต้ลอดที?แอปถงุเงนิของหน่วยบรกิารยงัเปิดใชง้านได ้



คําถามที=พบบอ่ย เกี=ยวกบัโครงการแจกชดุตรวจโควดิ-19 - หน่วยบรกิาร
ลาํดบั คาํถาม คาํตอบ

1 แอปถงุเงนิใชง้านไดทั้Tงวันหรอืไม่ เปิดใหบ้รกิารตั Tงแตเ่วลา 6:00 - 23:00 ทกุวัน การเปิดหนา้จอคา้งไวแ้ลว้ทํารายการใดๆหลงัระบปิดจะดําเนนิการ
ไมสํ่าเร็จ

2 แอปถงุเงนิใชพ้รอ้มกนัไดก้ี1เครื1อง ใชง้านพรอ้มกนัได ้3 เครื1อง
3 ระบตํุาแหน่งรา้นคา้ไมถ่กูตอ้งทํา

อยา่งไร
ล็อคเอา้ แล ะล็อคอนิ ใหมอ่กีครั Tง จะสามารถตั Tงคา่ตําแหน่งหน่วยบรกิารได ้

4 สามารถนําแอปถงุเงนิออกไปใชน้อก
หน่วยบรกิารไดห้รอืไม่

ได ้ระบบรองรับเคลื1อนยา้ยตําแหน่งออกไปทํารายการสแกน QR นอกหน่วยบรกิาร

5 เมื1อสแกนแจกชดุตรวจสําเร็จ มี
ตวัเลข หนา้ชื1อใน notification มี
ความหมายอยา่งไร

เป็นตวัเลขแสดงจํานวนชดุตรวจที1ประชาชนตอ้งไดรั้บ หรอื เครอืขา่ยหน่วยบรกิารไดแ้จกประชาชนกลุเ่สี1ยงไป



2. Error Message กรณีตา่งๆ
(ภาคประชาชน)
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การทําแบบประเมนิความเสี=ยงError Message หนา้จอการทําแบบประเมนิความเสี=ยง

กรณีปิดการรับชดุตรวจ
บนแอปฯ เป๋าตงั

กรณีรับชดุตรวจไปแลว้ 
ภายใน 10 วนั แตก่ลบัเขา้
มาทําแบบระเมนิอกีครั gง

กรณีเกนิ 10 วนัไปแลว้ ขอรับ
ชดุตรวจอกีครั gง แตย่งัไมม่ี
บนัทกึผลตรวจครบ 2 ครั gง

กรณีผลตรวจเป็นโควดิ และ
ภายใน 90 วนั ไมส่ามารถทํา

แบบประเมนิได ้

กรณีทําแบบประเมนิไปแลว้
ในวนัเดยีวกนั
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การทําแบบประเมนิความเสี=ยงError Message หนา้จอการทําสแกน QR เพื=อรับชดุตรวจ

กรณีใชส้ทิธสิแกนรับชดุตรวจไป
แลว้ ภายใน 10 วนั

กรณี QR ผดิประเภท กรณี QR หมดอายุ กรณี Fake Location หรอือยู่
หา่งกนัเกนิ 2 กโิลเมตร
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การทําแบบประเมนิความเสี=ยงError Message หนา้จอการทําสแกน QR เพื=อรับชดุตรวจ (ตอ่)

กรณีระบบไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร กรณีเกนิ 10 วนัไปแลว้ จะขอรับ
ชดุตรวจอกีครั gง แตย่งัไมเ่คยบนัทกึผล

หรอืบนัทกึไมค่รบ 2 ครั gง

กรณีเกนิ 10 วนั บนัทกึผล
ครบแลว้ แตย่งัไมท่ําแบบ

ประเมนิ

กรณีผลตรวจตดิโควดิ และ
อยูใ่นระยะเวลา 90 วนั 

ไมส่ามารถรับชดุตรวจได ้



การทําแบบประเมนิความเสี=ยงError Message หนา้จอบนัทกึผลตรวจ

กรณียงัไมเ่คยรับชดุตรวจโควดิ กรณีบนัทกึครบ 2 ครั gงแลว้ และ
ไมไ่ดไ้ปรับชดุตรวจไดใ้หม่

กรณีระบบไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร
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กรณีไมเ่คยมปีระวตั ิ
การบนัทกึผลตรวจมากอ่น

กรณีไมเ่คยรับชดุตรวจมากอ่น กรณีไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร

Error Message หนา้จอประวตับินัทกึผลตรวจ



3. Error Message กรณีตา่งๆ
(อาสาสมคัรฯ)
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การทําแบบประเมนิความเสี=ยงError Message หนา้จอการทําแบบประเมนิความเสี=ยง

กรณี กรอกขอ้มลูบตัรประชาชนไมค่รบหรอืไมถ่กูตอ้ง และ/หรอื กรอกเบอรม์อืถอืไมค่รบ 10 หลกั



47

การทําแบบประเมนิความเสี=ยงError Message หนา้จอการทําแบบประเมนิความเสี=ยง

กรณีปิดการแจกชดุตรวจ
บนแอปฯ เป๋าตงั กรณีเพิ?มรายชื?อผูม้คีวาม

เสี?ยงครบ 100 คนแลว้
กรณี ตอ้งการลบขอ้มลูผูม้คีวาม
เสี?ยงแตไ่ดท้ําการบนัทกึผลตรวจ



การทําแบบประเมนิความเสี=ยงError Message หนา้จอบนัทกึผลตรวจ

กรณี อาสาสมคัร ยงัไมเ่คยแจก
ชดุตรวจโควดิ

กรณี ระบบไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร



การทําแบบประเมนิความเสี=ยงError Message หนา้จอดปูระวตักิารบนัทกึผลตรวจ

กรณี คน้หาเลขบตัรประชาชนไมพ่บ กรณี ระบบไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร
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การทําแบบประเมนิความเสี=ยง
Error Message หนา้จอการทําสแกน QR เพื=อรับชดุตรวจ

กรณี QR ผดิประเภท กรณี QR หมดอายุ กรณี Fake Location หรอื
หา่งกนัเกนิ 2 กโิลเมตร

กรณี ระบบไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร


