
โครงการแจกชุดตรวจ ATK Phase 2
(เริ่มแจก 1 มีนาคม 2565 เปนตนไป)



ขั้นตอนการขอรับชุดตรวจโควิด

2

รองรับทั้ง iOS 9.0+ และ Android 5.0+

สามารถดาวนโหลด ไดแลวทั้งใน

โดยคนหาคําวา ”เปาตัง” หรือ สแกน

ระบบปฎิบัติการโทรศัพทมือที่รองรับแอปฯเปาตัง



ทีม่าและวตัถปุระสงคข์องโครงการแจกชดุตรวจโควดิ-19

โครงการแจกชุดตรวจฯ บนแอปเปาตังนั้น ทาง สปสช. เปดสิทธิผูมีความเสี่ยงทําแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อขอรับชุดตรวจฯที่หนวย
บริการไดจัดหามาเพื่อใชแจกแกประชาชน โดยแบงชองทางการทําแบบประเมินความเสี่ยงและการขอรับชุดตรวจดังนี้
- กลุมที่ใชงานแอปเปาตัง สามารถกดทําแบบประเมินความเสี่ยงจาก ฟรีชุดตรวจโควิด-19 และนําผลที่ไดวามีความเสี่ยงไปขอรับ

ชุดตรวจที่หนวยบริการ
- กลุมไมมีโทรศัพทมือถือ สามารถขอทําแบบประเมินความเสี่ยงไดที่หนวยบริการใกลบาน โทรสอบถาม 1330 โดยแตละหนวย

บริการจะมีเจาหนาที่ประจําหนวยเปนผูทําแบบประเมินความเสี่ยงให โดยใชเอกสารยืนยันตัวตนเปนบัตรประจําตัวประชาชนตัว
จริง และ/หรือสูติบัตรตัวจริง กรณีผูมีความเสี่ยงอายุตํ่ากวา 8 ปบริบูรณ

เงื่อนไขการรับสิทธิ :
1. คนไทยทุกสิทธิ และเปนผูมีความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงที่ สปสช. กําหนด
2. การรับสิทธิ์จะไดรับชุดตรวจ  ATK 2 ชุด/ครั้ง 

• หากผลการตรวจทั้ง 2 ครั้งเปน ผลลบ สามารถขอรับอีกครั้งในอีก 10 วัน นับจากวันรับชุดตรวจฯลาสุด
• หากผลการตรวจเปน ผลบวก จะสามารถกลับมาขอรับไดอีกครั้ง 90 วัน นับจากวันที่บันทึกผลตรวจ
• หากไมสามารถแปลผลได สามารถทําแบบประเมินเพื่อขอรับอีกครั้งใน 10 วันถัดไป

3. สามารถศึกษาวิธีการใชงานชุดตรวจ และการอานผลตรวจไดผานแอปเปาตัง
4. บันทึกผลตรวจทันทีทั้ง 2 ครั้ง ผานเมนู บันทึกผลตรวจ หรือหากทานรับผานเจาหนาที่ประจําหนวยบริการ ใหติดตอเพื่อแจงผล

การตรวจเพื่อใหเจาหนาที่ทําการบันทึกผลให
5. หากผลตรวจเปนผลบวก ระบบแนะนําเปนอีกหนึ่งทางเหลือที่สามารถลงทะเบียน Home Isolation กับ สปสช.ได
6. ประชาชนไมสามารถรับชุดตรวจซํ้าซอนไดระบบตรวจสอบขอมูลไดทั้งการรับชุดตรวจที่หนวยบริการ และหรือรับกับเจาหนาที่

ประจําหนวย



การขอรับชดุตรวจดว้ยตนเองผา่นแอปเป๋าตงั



ภาพรวมการขอรับชดุตรวจโควดิ-19 สําหรับประชาชน

5

หน่วยบรกิารเปิด QR code จาก
แอปถงุเงนิเพือ่ใหป้ระชาชน Scan

เมือ่รายการสําเร็จ มี
Notification แจง้บนแอปถงุเงนิ

ประชาชนบนัทกึผลตรวจทนัท ีผา่นเมนูบนัทกึผลตรวจบนแอปเป๋าตงั

* กรณีผลตรวจเป็นบวก สามารถลงทะเบยีนเขา้ Home Isolation Program ของ สปสช. ได ้

ประชาชนรับชดุตรวจ 2 ชดุ และนํา
กลบัมาทดสอบดว้ยตวัเองทีบ่า้น

2

• ทําแบบประเมนิเมือ่มคีวามเสีย่ง ระบจัุงหวดัทีอ่ยู ่และตอบคําถาม 3 ขอ้ เพือ่ให ้
ระบบประเมนิความเสีย่ง ถา้พบวา่มคีวามเสีย่ง

• คน้หาหน่วยบรกิารใกลฉั้นทีเ่ขา้รว่มโครงการเพือ่ตดิตอ่สอบถามการเดนิทางและ
การขอรับชดุตรวจ

• เมือ่ถงึหน่วยบรกิารฯ กด Banner : ฟรรัีบชดุตรวจ เพือ่สแกนรับชดุตรวจฯ

3

Antigen 
Test kit

Antigen 
Test

หน่วยบรกิาร

ประชาชน

4

5

6
Antigen 
Test

1
Antigen 
Test kit

หน่วยเปิดใชบ้รกิารถงุเงนิกบั
โครงการแจกชกุตรวจโควดิ-19



ขัน้ตอนการขอรับชดุตรวจโควดิ

6

2

เลือ่นขวาเพือ่กดแบนเนอร ์“ฟร ีชุดตรวจโควดิ” 
ไดท้ี ่หนา้หลกัแอปเป๋าตงั หรอื หนา้กระเป๋าสขุภาพ

ยอมรับเงือ่นไขการรับบรกิารรับชดุตรวจโควดิ
ครัง้แรกครัง้เดยีว

ระบบแสดงหนา้เมนูหลกัการรับชดุตรวจโควดิ

1 3

1

2

3



การทําแบบประเมนิความเสีย่ง

7

21 3

เลอืกเมนู “แบบประเมนิกอ่นรบัชุดตรวจโควดิ-19” ทําแบบประเมนิกอ่นรับชดุตรวจโควดิ-19

กรณีมคีวามเสีย่ง จะไดรั้บสทิธิ์
รับชดุตรวจโควดิ-19

กรณีไมม่คีวามเสีย่งจะยงัไมไ่ด ้
สทิธรัิบชดุตรวจโควดิ-19

ผลการทําแบบประเมนิความเสีย่ง

หมายเหต ุ: 
1. แบบประเมนิความเสีย่งทําไดว้นัละ 1 ครัง้ และตอ้งไปรับชดุตรวจฯภายในวนัเดยีวกนั
2. หากไมไ่ปรับชดุตรวจภายในวนัระบบลา้งคําตอบ ณ เวลา 23:59 และตอ้งทําแบบประเมนิใหมใ่นวนัถัดไป



คน้หาหน่วยบรกิารใกลฉั้น
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21 3

เลอืกเมนู “หนว่ยบรกิารใกลฉ้นั” แสดงรายการหน่วยบรกิารใกลฉั้น แสดงทีอ่ยู ่เบอรต์ดิตอ่ หน่วยบรกิาร



การสแกนรับชดุตรวจ ณ หน่วยบรกิาร
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21 3

เลอืกเมนู “รบัชุดตรวจทีห่นว่ยบรกิาร” แสดงหนา้จอ สแกน QR เพือ่รับชดุตรวจ แจง้ผลการ สแกน QR สําเร็จ พรอ้มคําแนะนํา

หมายเหต ุ: 
1. ตอ้งผา่นการประเมนิความเสีย่ง ผลทีไ่ดต้อ้งมคีวามเสีย่งเทา่นัน้ถงึจะสามารถเปิดฟังกช์ัน่กลอ้งได ้
2. ระยะหา่งระหวา่งแอปถงุเงนิ และแอปเป๋าตอ้งไมร่ะยะเกนิ 2 กโิลเมตร



บนัทกึผลตรวจ

10

21 3

10

เลอืกเมนู “บนัทกึผลตรวจ” บนัทกึผลตรวจทีแ่สดงบนชดุตรวจโควดิ-19

กรณีผลตรวจเป็นลบ กรณีผลตรวจเป็นบวก กรณีผลตรวจแปลผลไมไ่ด ้

ขอ้ความแจง้เตอืน

หมายเหต ุ: 
1. ลงิคสํ์าหรับลงทะเบยีนรักษาตวัทีพั่กปัจจบุนั https://crmsup.nhso.go.th/
2. ลงิคสํ์าหรับลงทะเบยีนรักษาตวัทีภ่มูลํิาเนา https://crmdci.nhso.go.th/



ดปูระวตักิารบนัทกึผลตรวจ

11

11

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

21 3

หมายเหต ุ: 
1. ลงิคสํ์าหรับลงทะเบยีนรักษาตวัทีพั่กปัจจบุนั https://crmsup.nhso.go.th
2. ลงิคสํ์าหรับลงทะเบยีนรักษาตวัทีภ่มูลํิาเนา https://crmdci.nhso.go.th/



วธิกีารใชช้ดุตรวจ และวธิกีารอา่นผลตรวจ

12

12

21 3

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

หมายเหต ุ: 
1. สามารถเปิดวดีโีอสาธติการใชง้านได ้



การขอรับชดุตรวจฯจากเจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วยบรกิาร 

กรณีไมม่ ีSmart Phone



ภาพรวมการขอรับชดุตรวจโควดิ-19 กลุม่ไมม่ ีSmart Phone 

14

• เมือ่ใชช้ดุตรวจแลว้ขอใหแ้จง้ผลตรวจกบัเจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วยเพือ่
ขอใหบ้นัทกึผลตรวจได ้

• เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วยสามารถโทรตดิตามผลการตรวจมาบนัทกึ

ประชาชน

• หน่วยบรกิารสมคัรแอปถงุเงนิเพือ่ใชแ้จกชดุตรวจ ATK
• หน่วยบรกิารแตล่ะแหง่ตอ้งแจง้ชือ่เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วยอยา่ง

นอ้ย 1 ทา่นเพือ่ขอเปิดสทิธ ิWhitelist (เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย)
เพือ่ชว่ยทําแบบประเมนิและแจกชดุตรวจ ATK ใหก้บัประชาชน
กลุม่ทีไ่มม่ ีSmart Phone

1

2

3

เจา้หนา้ทีป่ระจาํหนว่ย

ประชาชนกลุม่เสีย่งทีไ่มม่ ีSmart phone สามารถแจง้เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย
บรกิาร เพือ่ชว่ยทําแบบประเมนิความเสีย่งเพือ่ขอรับชดุตรวจ

เจา้หนา้ทีป่ระจาํหนว่ย

ประชาชน

หน่วยบรกิารควรตรวจยอดแจกของเจา้หนา้ทีเ่พือ่ให ้
สแกนบนัทกึการแจกชดุตรวจ โดยการสแกนบนัทกึ
ขอ้มลูสามารถทําไดต้ัง้แต ่6:00 – 23:00 ของทกุวนั

เจา้หนา้ทีป่ระจาํหนว่ย

4

หน่วยบรกิาร

เจา้หนา้ทีป่ระจาํหนว่ย



การเขา้โครงการและยอมรับขอ้ตกลงสําหรับกอ่นเริม่แจกชดุตรวจฯ

15

2

เลือ่นขวากดแบนเนอร ์“ฟร ีชุดตรวจโควดิ” ไดท้ี่
หนา้หลกัแอปเป๋าตงั หรอื หนา้กระเป๋าสขุภาพ

ยอมรับเงือ่นไขการรับบรกิารรับ
ชดุตรวจโควดิ (ทําแคค่รัง้แรกครัง้เดยีว)

หนา้เมนูหลกัการรับชดุตรวจโควดิ

1 3 4

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขเฉพาะ
บทบาทเจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย

(ทําแคค่รัง้แรกครัง้เดยีว)

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ บรรดาขอ้มลู 
เอกสาร หลกัฐาน และ/หรอืราย
ละเอยีดใด ๆ ทีข่า้พเจา้ไดส้ง่มาใหแ้ก ่
สปสช. ไมว่า่จะสง่มาในโดยผา่น แอป
พลเิคชัน่เป๋าตงั โครงการกระจาย
อปุกรณต์รวจแอนตเิจนดว้ยตนเอง 
(ATK) เพือ่คดักรองการตดิเชือ้ 
COVID-19  หรอืโดยรปูแบบใด ๆ 
เป็นขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น 
และเป็นปัจจบุนั 

โดยขา้พเจา้ไดดํ้าเนนิการทกุประการ
เพือ่ใหไ้ดรั้บอนุญาต และ/หรอื ความ
ยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูดงักลา่ว 
ตามกฎหมายละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กําหนด ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง 
พระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และขา้พเจา้ได ้
ดําเนนิการทกุประการในการยนืยนัตวั
ตนบคุคลตามรายชือ่ทีข่า้พเจา้ไดส้ง่
ให ้สปสช. ตามระเบยีบและวธิกีารที ่
สปสช. กําหนด โดยถกูตอ้งและ
ครบถว้นแลว้

1

2

3



การเพิม่ชือ่และทําแบบประเมนิความเสีย่ง

16

21 3

เลอืกเมนู “แบบประเมนิกอ่นรบัชุดตรวจโควดิ-19” เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย ตรวจสอบหลกัฐานแสดงตกเทยีบกบัหนา้
ผูข้อประเมนิความเสีย่งกอ่น บนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคลกลุม่เสีย่ง

*ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบจงึจะสามารถกดถัดไปได*้

หมายเหต ุ: 
1. แบบประเมนิความเสีย่งทําไดว้นัละ 1 ครัง้ ผลทีไ่ดจ้ะม ี2 แบบ มคีวามเสีย่ง หรอื ไมม่คีวามเสีย่ง
2. ระบบจะลา้งผลแบบประเมนิบคุลทีไ่มม่คีวามเสีย่งในทกุวนัเวลา 23:59 

ทําแบบประเมนิความเสีย่งใหป้ระชาชน
*ตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบจงึจะสามารถยนืยนัได*้



ผลการทําแบบประเมนิความเสีย่ง

17

1 2

หนา้จอแสดงขอ้มลูบคุคลหลงับนัทกึและทําแบบประเมนิแลว้
เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย แตล่ะทา่นบนัทกึขอ้มลูประชาชนผูม้คีวามเสีย่งสงูสดุ 100 คน/วนั

กรณีมคีวามเสีย่ง 
จะไดรั้บสทิธิรั์บชดุตรวจฯ

กรณีไมม่คีวามเสีย่งจะยงัไมไ่ด ้
สทิธรัิบชดุตรวจฯ

ผลการทําแบบประเมนิความเสีย่ง

หมายเหต ุ: ผลการประเมนิความเสีย่ง กลุม่ไมม่คีวามเสีย่งระบบจะลบรายชือ่ออกจากหนา้จอเวลา 
23:59 น. ของทกุวนัเพือ่ใหป้ระชาชนทา่นนัน้ๆกลบัมาทําแบบประเมนิไดใ้หมใ่นวนัถัดไป



บนัทกึผลตรวจ

18

21 3

18

เลอืกเมนู “บนัทกึผลตรวจ”

กรณีผลตรวจเป็นลบ กรณีผลตรวจเป็นบวก กรณีผลตรวจแปลผลไมไ่ด ้

ขอ้ความแจง้เตอืน

หมายเหต ุ: 
1. รายการบนัทกึผลตรวจเรยีกจากเกา่สดุไปหาใหมส่ดุ และเมือ่บนัทกึครบ 2 ครัง้
แลว้รายการจะหายไปจากหนา้บนัทกึผลตรวจ สามารถคน้หาไดอ้กีครัง้โดยใชเ้ม
นูประวตับินัทกึผลตรวจ

เลอืกบคุลลทีต่อ้งการบนัทกึผลตรวจทีแ่สดงบนชดุตรวจโควดิ-19 โดยราย
ชือ่จะเรยีงจากเคสทีเ่กา่สดุอยูด่า้นบนหรอืคน้หาดว้ยเลขบตัรประชาชน



สแกนบนัทกึการแจกชดุตรวจเพือ่นําขอ้มลูไปออกรายงาน

19

21 3

เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย เลอืกเมนู 
“สแกน QR เพือ่รบัชุดตรวจ”

กลอ้งเปิดเพือ่เจา้หนา้ทีป่ระจํา
หน่วยแกน QR ของหน่วยบรกิาร

แจง้ผลการสแกน QR สําเร็จระบบบนัทกึการแจกชดุ
ตรวจใหเ้จา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย และหน่วยบรกิาร

หมายเหต ุ: 
1. ตอ้งผา่นการประเมนิความเสีย่ง ผลคอืมคีวามเสีย่งเทา่นัน้ถงึจะสามารถเปิดฟังกช์ัน่กลอ้งได ้
2. ระยะหา่งระหวา่งแอปถงุเงนิ และแอปเป๋าตอ้งไมร่ะยะเกนิ 2 กโิลเมตร



การใชง้านอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์
1. ดปูระวตักิารบนัทกึผลตรวจ

2. คน้หาหน่วยบรกิารใกลฉั้น

3. วธิกีารใชช้ดุตรวจ และวธิกีารอา่นผลตรวจ

20



ดปูระวตักิารบนัทกึผลตรวจ

21

21

เลอืกเมนู “ประวตับินัทกึผลตรวจ” คน้หาดว้ยบตัรประชาชนทีเ่คยบนัทกึผลตรวจ
จงึจะแสดงรายการ “ประวตับินัทกึผลตรวจ”

หากบนัทกึผลตรวจเป็น ผลบวก ระบบแนะนํา 
“Home Isolation ของ สปสช.” ใหเ้ลอืกลงทะเบยีน

21 3

หมายเหต ุ: 
1. ลงิคสํ์าหรับลงทะเบยีนรักษาตวัทีพั่กปัจจบุนั https://crmsup.nhso.go.th
2. ลงิคสํ์าหรับลงทะเบยีนรักษาตวัทีภ่มูลํิาเนา https://crmdci.nhso.go.th/



คน้หาหน่วยบรกิารใกลฉั้นเพือ่แนะนําประชาชน

22

21 3

เลอืกเมนู “หนว่ยบรกิารใกลฉ้นั” แสดงรายการหน่วยบรกิารใกลฉั้น แสดงทีอ่ยู ่เบอรต์ดิตอ่ หน่วยบรกิาร



เมนู วธิกีารใชช้ดุตรวจ และวธิกีารอา่นผลจากชดุตรวจ

23

23

21 3

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

หมายเหต ุ: 
1. สามารถเปิดวดีโีอสาธติการใชง้านได ้



ขัน้ตอนการลงทะเบยีนใชง้านแอปฯเป๋าตงั 

และการยนืยนัตวัตน สําหรับเจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วยบรกิาร (Whitelist) 

24



ขัน้ตอนการลงทะเบยีนใชง้านแอปฯเป๋าตงั สําหรับเจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย 

2 31 4

ใหค้วามยนิยอมในการ
จัดการขอ้มลูสว่นบคุคล

ดาวนโ์หลดและเปิด
แอปฯ เป๋าตงั

ระบบแสดงขัน้ตอนการถา่ยรปูบตัรประชาชน 
กดปุ่ มถา่ยรปูบตัร โดยวางบตัรภายในกรอบทีกํ่าหนด
*กรณี ไมส่ามารถ สแกนบตัรลกูคา้ไดจ้ะมปีุ่ มปรากฎขึน้มาใหถ้า่ยรปู

Confidential for Krungthai Bank and National Health Security Office (NHSO) only - Do not duplicate or distribute without written permission
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5

กรอกเลขบตัรประขาชน
และเบอรโ์ทรศพัท์

กรอกรหสั OTP



ขัน้ตอนการลงทะเบยีนใชง้านแอปฯเป๋าตงั สําหรับเจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย (ตอ่) – 

Krungthai NEXT

7 86 9

ระบรุหสั PIN ของ Krungthai NEXT
 และกดดําเนนิการตอ่กลบัมาบนแอปเป๋าตงั

กรอกขอ้มลู
ประชาชน

10

ตัง้คา่รหสั PIN
และยนืยนัรหสั PIN

ลงทะเบยีน
แอปฯเป๋าตงัสําเร็จ

11
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เลอืกยนืยนัตวัตนดว้ย
แอปฯ Krungthai NEXT

กรอกรหสั OTP เบอร์
โทรศพัทส์มคัร NEXT 



ขัน้ตอนการลงทะเบยีนใชง้านกระเป๋าสขุภาพ สําหรับ เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย
(กรณีมเีป๋าตงัแลว้ แตย่งัไมเ่คย Dip Chip)

ใหค้วามยนิยอมในการเก็บขอ้มลู (PDPA & KYC) 
และขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชง้าน

เลอืกสมคัรใชบ้รกิาร

3

เลอืกผกูบญัชี
กระเป๋าสขุภาพ

27

21
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5

28

64

ตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลู
ลงทะเบยีน

กระเป๋าสขุภาพสําเร็จ
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8

เลอืกยนืยนัตวัตนดว้ย
แอปฯ Krungthai NEXT

7

ระบรุหสั PIN และกดดําเนนิ
การตอ่บนแอปเป๋าตงั

กรอกรหสั OTP เบอร์
โทรศพัท ์NEXT 

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนใชง้านกระเป๋าสขุภาพ สําหรับเจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย (ตอ่)
(กรณีมเีป๋าตงัแลว้ แตย่งัไมเ่คย Dip Chip)



2. Error Message กรณีตา่งๆ
(ภาคประชาชน)



30

การทําแบบประเมนิความเสีย่งError Message หนา้จอการทําแบบประเมนิความเสีย่ง

กรณีปิดการรับชดุตรวจ
บนแอปฯ เป๋าตงั

กรณีรับชดุตรวจไปแลว้ 
ภายใน 10 วนั แตก่ลบัเขา้
มาทําแบบระเมนิอกีครัง้

กรณีเกนิ 10 วนัไปแลว้ ขอรับ
ชดุตรวจอกีครัง้ แตย่งัไมม่ี
บนัทกึผลตรวจครบ 2 ครัง้

กรณีผลตรวจเป็นโควดิ และ
ภายใน 90 วนั ไมส่ามารถทํา

แบบประเมนิได ้

กรณีทําแบบประเมนิไปแลว้
ในวนัเดยีวกนั



31

การทําแบบประเมนิความเสีย่งError Message หนา้จอการทําสแกน QR เพือ่รับชดุตรวจ

กรณีใชส้ทิธสิแกนรับชดุตรวจไป
แลว้ ภายใน 10 วนั

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



32

การทําแบบประเมนิความเสีย่งError Message หนา้จอการทําสแกน QR เพือ่รับชดุตรวจ (ตอ่)

กรณีระบบไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร กรณีเกนิ 10 วนัไปแลว้ จะขอรับ
ชดุตรวจอกีครัง้ แตย่งัไมเ่คยบนัทกึผล

หรอืบนัทกึไมค่รบ 2 ครัง้

กรณีเกนิ 10 วนั บนัทกึผล
ครบแลว้ แตย่งัไมทํ่าแบบ

ประเมนิ

กรณีผลตรวจตดิโควดิ และ
อยูใ่นระยะเวลา 90 วนั 

ไมส่ามารถรับชดุตรวจได ้



การทําแบบประเมนิความเสีย่งError Message หนา้จอบนัทกึผลตรวจ

กรณียงัไมเ่คยรับชดุตรวจโควดิ กรณีบนัทกึครบ 2 ครัง้แลว้ และ
ไมไ่ดไ้ปรับชดุตรวจไดใ้หม่

กรณีระบบไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร



34

กรณีไมเ่คยมปีระวตั ิ
การบนัทกึผลตรวจมากอ่น

กรณีไมเ่คยรับชดุตรวจมากอ่น กรณีไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร

Error Message หนา้จอประวตับินัทกึผลตรวจ



3. Error Message กรณีตา่งๆ
(เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วยฯ)



36

การทําแบบประเมนิความเสีย่งError Message หนา้จอการทําแบบประเมนิความเสีย่ง

กรณี กรอกขอ้มลูบตัรประชาชนไมค่รบหรอืไมถ่กูตอ้ง และ/หรอื กรอกเบอรม์อืถอืไมค่รบ 10 หลกั



37

การทําแบบประเมนิความเสีย่งError Message หนา้จอการทําแบบประเมนิความเสีย่ง

กรณีปิดการแจกชดุตรวจ
บนแอปฯ เป๋าตงั

กรณีเพิม่รายชือ่ผูม้คีวาม
เสีย่งครบ 100 คนแลว้

กรณี ตอ้งการลบขอ้มลูผูม้คีวาม
เสีย่งแตไ่ดทํ้าการบนัทกึผลตรวจ



การทําแบบประเมนิความเสีย่งError Message หนา้จอบนัทกึผลตรวจ

กรณี เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย ยงัไมเ่คย
แจก

ชดุตรวจโควดิ

กรณี ระบบไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร



การทําแบบประเมนิความเสีย่งError Message หนา้จอดปูระวตักิารบนัทกึผลตรวจ

กรณี คน้หาเลขบตัรประชาชนไมพ่บ กรณี ระบบไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร



40

การทําแบบประเมนิความเสีย่ง
Error Message หนา้จอการทําสแกน QR เพือ่รับชดุตรวจ

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

กรณี ระบบไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร



ขัน้ตอนการยนืยนัตวัตนสําหรับ เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย ทีไ่มม่แีอปฯ Krunghthai NEXT

เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วยสามารถยนืยนัตวัตนในการสมคัรใชง้านแอปฯเป๋าตงัโดยใชก้ารยนืยนัตวัตนผา่นแอปฯ Krungthai NEXT หรอืหากไมม่สีามารถยนืยนัตวัตนผา่น 2 ชอ่งทางของธนาคารกรงุไทย

41
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1. ไปทีตู่ ้เอทเีอ็ม สเีทา

2. เลอืก ยนืยนั การเป็นเจา้ของบตัรประชาชน

3. เลอืก ยนิยอม เพือ่เปิดเผยขอ้มลูพสิจูนต์วัตน

4. เสยีบบตัรประชาชนแบบสมารท์การด์ เพือ่ตรวจสอบขอ้มลู และดําเนนิการยนืยนัตวัตน

5. เมือ่ตรวจสอบเสร็จนําบตัรประชาชนออก  แลว้ดําเนนิการตอ่บนแอปเป๋าตงัตามขัน้ตอน

สาขาธนาคารกรงุไทย

ตูเ้อทเีอ็ม สเีทา กรงุไทย

1. ไปสาขาธนาคารกรงุไทย แจง้ขอ ยนืยนัตวัตน

2. ยนืบตัรบตัรประชาชน ใหพ้นักงานเพือ่ดําเนนิการ

3. เมือ่พนักงานตรวจสอบเสร็จ คนืบตัรประชาชน แลว้ดําเนนิการตอ่บนแอปเป๋าตงัตามขัน้ตอน

สแกน QR Code คน้หาสาขาธนาคารใกลค้ณุ

สแกน QR Code คน้หาตูเ้อทเีอ็ม สเีทา ใกลค้ณุ



สําหรับ เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย - กรณีผา่นการ Dip Chip แลว้ สามารถเลอืก
การยนืยนัตวัตนแบบสแกนหนา้ ตอนลงทะเบยีนเป๋าตงัได ้

7 8

สแกนหนา้เทยีบกบับตัรประชาชน 
หรอืรปู Dipchip (ถา้ม)ี จากสาขา

9

ตัง้คา่รหสั PIN
และยนืยนัรหสั PIN

ลงทะเบยีน
แอปฯเป๋าตงัสําเร็จ

10
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เลอืกยนืยนัตวัตน
สแกนใบหนา้



ขัน้ตอนการลงทะเบยีนใชง้านแอปฯเป๋าตงั สําหรับ เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย (ตอ่) - แสกนหนา้

สแกนหนา้เทยีบกบับตัรประชาชน 
หรอืรปู Dipchip จากสาขา

ตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลู ลงทะเบยีน
แอปฯเป๋าตงัสําเร็จ
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เลอืกยนืยนัตวัตน
สแกนใบหนา้

4 5 6 7

สําหรับ เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย - กรณีผา่นการ Dip Chip แลว้ สามารถเลอืก
การยนืยนัตวัตนแบบสแกนหนา้ ตอนลงทะเบยีนใชง้านกระเป๋าสขุภาพได ้



ภาคผนวก



1. FAQ

45



คําถามทีพ่บบอ่ย เกีย่วกบัโครงการแจกชดุตรวจโควดิ-19 - ประชาชน
ลาํดบั คาํถาม คาํตอบ

1 ใครไดรั้บสทิธขิอรับชดุตรวจโควดิ-19 
บา้ง

ผูใ้ชง้านแอปเป๋าตงัทกุคน และสําหรับการรับใหบ้คุคลในครอบครัว หรอืบคุคลกลุม่ไมม่สีมารท์โฟนนัน้ ขอรับไดจ้าก
เจา้หนา้ทีท่ีป่ระจําอยูท่ีห่น่วยบรกิารนัน้ๆ โดยใชเ้อกสารยนืยนัตวัตนเป็นบตัรประชาชน หรอืสตูบิตัรกรณีทีเ่ป็นผูเ้ยาว ์อายุ
ตํา่กวา่ 8 ปีบรบิรูณ์

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

3 คน้หาหน่วยบรกิารอยา่งไร กดเมนู หน่วยบรกิารใกลฉั้น ระบบจะแสดงขอ้มลูหน่วยบรกิารทีอ่ยูใ่กลค้ณุขึน้มาเพือ่กดดขูอ้มลู ชือ่ ทีต่ัง้ แผนที ่และเบอร์
ตดิตอ่ ใหเ้ลอืก ควรโทรศพัทส์อบถามชดุตรวจคงเหลอื และ/หรอื การเดนิทาง กอ่นออกไปรับชดุตรวจ

4 คน้หาหน่วยบรกิารไดไ้กลแคไ่หน ระยะทางการคน้หาไมจํ่ากดัเลือ่นลงเรือ่ยๆเพือ่เพิม่ระยะทาง

5 ไดรั้บชดุตรวจแลว้ตอ้งทําอยา่งไร 1. ตอ้งไดรั้บชดุตรวจ ATK ครัง้ละ 2 ชดุเสมอ
2. ตรวจสอบวนัหมดอาย ุและชดุตรวจวา่ไมฉ่ีดขาด หรอืชาํรดุ
3. นําชดุตรวจทีไ่ดรั้บกลบัมาตรวจทีบ่า้นดว้ยตนเอง 
4. ศกึษาการใชง้านไดจ้าก เมนู วธิใีชช้ดุตรวจฯ และเมนู วธิกีารอา่นผลตรวจ เพือ่ความถกูตอ้งในการตรวจ
5. บนัทกึผลการตรวจทนัทผีา่นเมนู บนัทกึผลตรวจ 

6 ไดช้ดุตรวจ 2 ชดุควรใชอ้ยา่งไร เนือ่งจากผูข้อรับชดุตรวจมคีวามเสีย่งเมือ่กลบัถงึบา้นควรตรวจทนัท ีหากผลเป็นไมเ่ป็นลบ ควรเวน้ระยะ 5- 7 วนัเพือ่ตรวจ
ซํ้าดว้ยชดุตรวจทีเ่หลอื แตห่ากการตรวจครัง้แรกเป็นแปลผลไมไ่ด ้ควรอกีครัง้โดยใชช้ดุตรวจอกีชดุทีเ่หลอื และบนัทกึ
ผลผา่นเมนู บนัทกึผลตรวจ

7 การบนัทกึผลตรวจจําเป็นหรอืไม่ การบนัทกึผลตรวจเป็นสิง่สําคญั เมือ่ทําการตรวจหาเชือ้แลว้ควรบนัทกึผลทนัท ีเพือ่ป้องกนัการลมื และการบนัทกึผลเป็น
หนึง่เงือ่นไขหากไมบ่นัทกึผลตรวจครบทัง้ 2 ครัง้จะไมส่ามารถรับชดุตรวจในครัง้ถดัไปได ้

8 การขอรับชดุตรวจเพิม่ไดอ้กีหรอืไม่ เงือ่นไขตอ้งบนัทกึผลตรวจครบทัง้ 2 ครัง้ตามทีไ่ดรั้บชดุตรวจ ATK 2 ชดุ 
1. ผลการตรวจ [ลบ,ลบ] หรอื [บวก,ลบ] จะสามารถขอรับใหมไ่ดใ้นวนัที ่10 วนัถดัจากวนัทีข่อรับลา่สดุ เชน่ รับชดุตรวจ 
1 กนัยายน ขอรับไดอ้กีครัง้ 11 กนัยายน
2. ผลการตรวจ [ลบ,บวก] หรอื [บวก,บวก] สามารถขอรับใหมไ่ดใ้น 90 วนัหลงัจากการบนัทกึผลตรวจครัง้ที ่2 วา่พบเชือ้



คําถามทีพ่บบอ่ย เกีย่วกบัโครงการแจกชดุตรวจโควดิ-19 - ประชาชน
ลาํดบั คาํถาม คาํตอบ

9 หากพบวา่ตดิเชือ้ตอ้งทําอยา่งไร เมือ่กดบนัทกึผลตรวจแลว้ จะมขีอ้มลูแนะนําใหเ้ลอืกการลงทะเบยีน Home Isolation ของ สปสช. โดยสามารถเลอืกได ้
2 แบบ (ลงทะเบยีนพักรักษาตวัทีพั่กปัจจบุนั หรอื ลงทะเบยีนรักษาตวัทีภ่มูลํิาเนา)
ทัง้นีห้ากในจังหวดันัน้ๆ มโีครงการ Home Isolation สามารถลงทะเบยีนของจังหวดัไดเ้ชน่กนั หรอืโทร 1330 เพือ่ขอคํา
แนะนําเพิม่เตมิ

10 หลงัพบเชือ้สามารถขอรับชดุตรวจไดอ้กี
หรอืไม่

หลงับนัทกึผลตรวจ ”บวก" จะยงัไมส่ามารถขอรับชดุตรวจได ้จะเวน้ระยะที ่90 วนันับจากวนัทีบ่นัทกึผลตรวจวา่พบเชือ้จงึ
จะกลบัมาขอรับชดุตรวจไดอ้กีครัง้ การเวน้ระยะ 90 วนันัน้มาจากเมือ่หายจากโรคแลว้จะมภีมูทิีค่อ้นขา้งสงู จงึมคีวามเสีย่ง
นอ้ยลงทีจ่ะเกดิการตดิซํ้าในชว่งเวลาดงักลา่ว

11 ชดุตรวจแปลผลไมไ่ดทํ้าอยา่งไร เมนูบนัทกึผลตรวจ เลอืกแปลผลไมไ่ด ้และจะยงัไมส่ามารถนําชดุตรวจทีใ่ชแ้ปลผลไมไ่ดไ้ปแลกชดุใหม ่แตส่ามารถทํา
แบบประเมนิความเสีย่งใหมเ่พือ่รอรับชดุตรวจเพิม่เตมิไดอ้กี 10 วนัถดัจากการรับครัง้กอ่น

12 มแีอปเป๋าตงัแตต่อ้งการรับชดุตรวจผา่น 
เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย ทําไดห้รอืไม่

ทําได ้แตร่ะบบตรวจสอบการรับซํ้าซอ้น และการบนัทกึผลตรวจของการรับชดุตรวจครัง้กอ่นหนา้ตอ้งบนัทกึผลครบถว้น
และไมรั่บซํ้าซอ้นภายใน 10 วนั กรณี ผลการตรวจเป็นไมพ่บเชือ้ แตห่ากบนัทกึพบเชือ้ระบบจะใหก้ลบัมาขอทําแบบ
ประเมนิเพือ่ขอรับชดุตรวจอกีครัง้ 90 วนั

13 ประชาชนรับชดุตรวจจาก เจา้หนา้ทีป่ระจํา
หน่วย สามารถบนัทกึผลของตนเองได ้
ผา่นแอปเป๋าตงั

หากประชาชนมแีอปเป๋าตงัและเขา้ในเมนูบนัทกึผลจะเจอระบบแจง้ใหบ้นัทกึผลตรวจ สามารถบนัทกึขอ้มลูดว้ยตนเองได ้
เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย จะสามารถรูไ้ดว้า่ทา่นไดบ้นัทกึขอ้มลูผลตรวจใหแ้ลว้



คําถามทีพ่บบอ่ย เกีย่วกบัโครงการแจกชดุตรวจโควดิ-19 – เจา้หนา้ที่
ประจําหน่วย
ลาํดบั คาํถาม คาํตอบ

1 สทิธใินการแจกชดุตรวจตอ่วนั แจกชดุตรวจใหป้ระชาชนกลุม่เสีย่งได ้100 คนตอ่วนั ถอืชดุตรวจสําหรับแจก 200 ชดุตอ่วนั

2 เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย ตอ้งใชข้อ้มลูใด
บา้งในการเอาทําบนัทกึขอรับชดุตรวจ

ขอ้มลูทีจ่ะตอ้งสอบถามประชาชน
1. คํานําหนา้ชือ่ ชือ่ ชือ่กลาง นามสกลุ
2. เลขบตัรประชาชน
3. เบอรม์อืถอื
4. ระบจัุงหวดัทีอ่ยูอ่าศยั และตอบคําถาม ม ีหรอืไมม่ ี3 ขอ้

3 ระบบเชค็ความถกูตอ้งการกรอกขอ้มลู
ประชาชนอยา่งไร

กรอกขอ้มลูทกุขอ้มลูสําคญัทัง้หมด หากรอกขอ้มลูไมค่รบทัง้หมดจะไมส่ามารถกดถดัไป โดยหนา้จอจะตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของเลขบตัรประชาชน และเบอรม์อืถอื และสิน้วนัทาง สปสช. จะนําขอ้มลูทัง้หมดตรวจสอบซํ้าอกีรอบ
ป้องกนัการกรอกเลขบตัรประชาชนปลอม  (Fake ID) 

4 แจกชดุตรวจใหก้บักลุม่เสีย่งอยา่งไร กอ่นแจกชดุตรวจ 2 ชดุใหป้ระชาชนรับไป เจา้หนา้ทีค่วรใหคํ้าแนะนําการใชช้ดุตรวจใหป้ระชาชนไดทํ้าความเขา้ใจกอ่น 
เพือ่ความเขา้ใจ และสามารถทําตามไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

5 ชดุตรวจเหลอืเพยีงชดุเดยีวแจกให ้
ประชาชนไดห้รอืไม่

ขอ้ปฏบิตัคิอืแจกชดุตรวจครัง้ละ 2 ชดุตอ่ประชาชนหนึง่คน

6 เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย สามารถรับชดุ
ตรวจไดห้รอืไม่

ได ้สามารถระบขุอ้มลูสว่นบคุคลของตนเองและทําแบบประเมนิตามขัน้ตอน หากผลเป็นมคีวามเสีย่งสามารถรับชดุ
ตรวจและบนัทกึผลตรวจใหต้นเองได ้

7 กอ่นเป็น เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย เคยรับ
ชดุตรวจแลว้ ปัจจบุนัเป็น เจา้หนา้ที่
ประจําหน่วย แจกชดุตรวจจะสามารถ
บนัทกึผลตรวจหรอืขอรับซํ้าใหมห่ลงั
เปลีย่นเป็นสทิธ ิเจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย 
แลว้ไดห้รอืไม่

สามารถบนัทกึขอ้มลูผลตรวจของตนเองไดต้ามปกต ิแตจ่ะไมส่ามารถขอรับชดุตรวจซํ้าซอ้นไดไ้มว่า่จะชอ่งทางใด
ระบบสามารถตรวจสอบได ้

8 เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย สามารถ Scan 
บนัทกึชดุตรวจ ไดเ้วลาใดบา้ง

แอปถงุเงนิเปิดใหบ้รกิารเวลา 06:00 – 23:00 ทัง้นี ้เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย สามารถกลบัไปยงัหน่วยบรกิารทีต่นเอง
สงักดัเพือ่ขอสแกนบนัทกึผลตรวจไดต้ลอดทีแ่อปถงุเงนิของหน่วยบรกิารยงัเปิดใชง้านได ้



คําถามทีพ่บบอ่ย เกีย่วกบัโครงการแจกชดุตรวจโควดิ-19 - หน่วยบรกิาร
ลาํดบั คาํถาม คาํตอบ

1 แอปถงุเงนิใชง้านไดท้ัง้วนัหรอืไม่ เปิดใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 6:00 - 23:00 ทกุวนั การเปิดหนา้จอคา้งไวแ้ลว้ทํารายการใดๆหลงัระบบปิดจะดําเนนิการไม่
สําเร็จ

2 แอปถงุเงนิใชพ้รอ้มกนัไดก้ีเ่ครือ่ง ใชง้านพรอ้มกนัได ้3 เครือ่ง

3 ระบตํุาแหน่งรา้นคา้ไมถ่กูตอ้งทํา
อยา่งไร

ไปทีต่ัง้คา่ เลอืกเมนู จัดการตําแหน่งรา้นคา้ เลอืกปัก PIN ใหมอ่กีครัง้ จะสามารถตัง้คา่ตําแหน่งหน่วยบรกิารได ้

4 สามารถนําแอปถงุเงนิออกไปใชน้อก
หน่วยบรกิารไดห้รอืไม่

ได ้ระบบรองรับเคลือ่นยา้ยตําแหน่งออกไปทํารายการสแกน QR นอกหน่วยบรกิาร

5 เมือ่สแกนแอปเป๋าตงักบัแอปถงุเงนิเพือ่
บนัทกึการแจกชดุตรวจสําเร็จ  หนา้เว็บ
ถงุเงนิมตีวัเลข หนา้ชือ่ใน notification 
มคีวามหมายอยา่งไร

เป็นตวัเลขแสดงจํานวนชดุตรวจทีป่ระชาชนตอ้งไดรั้บกรณีประชาชนสแกนขอรับชดุตรวจ หรอืกรณีเจา้หนา้ทีป่ระจํา
หน่วยมาสแกนก็จะเป็นยอดการแจกของครัง้นัน้ๆ
ตวัอยา่ง เจา้หนา้ทีป่ระจําหน่วย คณุพรอ้มพงษ์ ประเมนิความเสีย่งไป 2 คนพบมคีวามเสีย่ง
จงึไดแ้จกชดุตรวจไป 4 ชดุ เมือ่มาสแกนบนัทกึการแจกกบัแอปถงุเงนิ ระบบจะแจง้ยอดวา่
คณุพรอ้มพงษ์นัน้ แจกใหผู้รั้บไป 4 ชดุ


