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บทที่ 1 เว็บไซต์ Thai Stop Covid Plus 

การเข้าสู่เว็บไซต์ Thai Stop Covid Plus มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ประชาชนทั่วไป/ สถานประกอบการ สามารถเข้าเว็บไซต์ Thai Stop Covid Plus โดยกรอก URL 

คือ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/ 

2. แสดงรายละเอียดคำชี้แจงมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ 

ดังรูป ให้คลิกปุ่ม เข้าสู่เว็บไซต์ เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอการเข้าสู่เว็บไซต์ Thai Stop Covid Plus 

  

1 
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3. แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ Thai Stop Covid Plus ดังรูป 

  
รูปที่ 2 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์ Thai Stop Covid Plus  
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บทที่ 2 การใช้งานระบบ สำหรับประชาชนทั่วไป 

2.1 การลงทะเบียน/ สมคัรสมาชิก สำหรับประชาชน 

การลงทะเบียน/ สมัครสมาชิกใหม่ สำหรับประชาชน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู เข้าสู่ระบบ  

  
รูปที่ 3 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์ Thai Stop Covid Plus  
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2. ระบบแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ THAI STOP COVID PLUS ดังรูป ให้คลิกท่ี สมัครสมาชิกใหม่  

 
รูปที่ 4 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ Thai Stop Covid Plus 

 

3. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการสมัครสมาชิกใหม่ดังรูป ให้คลิกยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วม 

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Thai Stop Covid Plus 
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4. ระบบแสดงรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังรูป 

  

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ 
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5. เมื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว คลิกยอมรับแล้วคลิกปุ่ม ตกลง 

 

รูปที่ 7 แสดงหน้าจอข้อกำหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ 
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6. ระบบกลับมาที่หน้าจอเงื่อนไขให้คลิกปุ่ม ตกลง อีกครั้ง 

 

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Thai Stop Covid Plus 
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7. ระบบแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลส่วนตัวดังรูป กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน  

  
                                                                  รูปที่ 9 แสดงหน้าจอสมัครสมาชิกใหม่ Thai Stop Covid Plus 

 

8. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ลงทะเบียน  

9. ระบบแจ้งว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK  

 

รูปที่ 10 แสดงหน้าจอแจ้งสมัครสมาชิกสำเร็จ 

7 

9 

- เลือกประเภทสมาชิก ระหว่าง บุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล  

- คลิกเลือกประเภทสมาชิก สามารถเลือก
ประชาชน และสถานประกอบการ 

- กรอกชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน กรณีเป็น
บุคคลธรรมดา 

- กรอกชื่อนิติบุคคล กรณีเลือกนิติบุคคล 

- กรอกอีเมล์ 

- กรอกเบอร์โทรศัพท์ 

- เลือกข้อมูลที่เข้าใช้ระบบ ระหว่าง อีเมล์ หรือ
เบอร์โทรศัพท์ 

- กำหนดรหัสผ่าน 

- คลิก  / ฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ 
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10. เมื่อสมัครสมาชิก/ ลงทะเบียนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที 

 

รูปที่ 11 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus สำหรับประชาชน 
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2.2 การใช้งานระบบ Thai Stop Covid Plus สำหรับประชาชน 

1. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

2. ท่านสามารถกลับหน้าหลัก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แสดงความเสี่ยง แสดงคะแนน Health Point สามารถ

เรียกดผูลการประเมิน และออกจากระบบ (Log out) เมื่อไม่ใช้งานระบบแล้ว 

3. ในส่วนนี้ประชาชนที่มีร้าน/สถานประกอบการ สามารถเพ่ิมรายชื่อสถานประกอบการของตนเองได้ 

 

รูปที่ 12 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus สำหรับประชาชน 
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4. กรณีท่ีได้เพ่ิมสถานประกอบการแล้ว ระบบจะแสดงแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง ให้ท่านทำแบบประเมิน 

นอกจากนี้ท่านสามารถเรียกดูข้อแนะนำ/ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และใช้งานระบบในส่วนของบริการ

อ่ืนๆ ได้ 

 
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus สำหรับประชาชน 
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2.3 การเพ่ิมสถานประกอบการ  

1. คลิกปุ่ม เพิ่มสถานประกอบการ 

 

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus สำหรับประชาชน 
2. ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลสถานประกอบการดังรูป 

 

รูปที่ 15 แสดงหน้าจอเพิ่มสถานประกอบการ 
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3. กรอกรายละเอียดของสถานประกอบการให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 16 แสดงหน้าจอเพิ่มสถานประกอบการ 
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4. ระบบแจ้งบันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้คลิกปุ่ม OK 

 

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอแจ้งบันทึกสำเรจ็ 

5. เมื่อเพ่ิมสถานประกอบการแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายหลัง และระบบจะแสดงแบบประเมินที่

เกี่ยวข้องขึ้นมา ให้ท่านทำการกรอกแบบประเมิน 

 

รูปที่ 18 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus   
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2.4 การกรอกแบบประเมนิ/ แบบสอบถาม ที่เกี่ยวข้อง 

 หลังจากเพ่ิมสถานประกอบการแล้ว ระบบจะแสดงรายการแบบประเมิน/ แบบสอบถามที่เก่ียวข้อง 

ท่านสามารถทำแบบประเมิน/ แบบสอบถามได้ มีวิธีการดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม กรอกแบบประเมิน ในรายชื่อแบบประเมิน/แบบสอบถามที่ต้องการ 

 

รูปที่ 19 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  
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2. ระบบแสดงแบบฟอร์มแบบประเมิน/สอบถามดังรูป ระบเุกณฑ์การประเมินตนเองของสถานประกอบการ 

จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 

รูปที่ 20 แสดงหน้าจอบันทึกแบบประเมิน/ แบบสอบถาม  
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3. ระบบจะแจ้งว่าได้รับข้อมูลแล้วดังรูป สามารถคลิกปุ่ม กลับไปยังหน้าเลือกแบบประเมิน  

 

รูปที่ 21 แสดงหน้าจอแจ้งว่าไดร้ับข้อมูลแล้ว  
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2.5 การเรียกดูผลการประเมิน  

1. หลังจากทำแบบประเมินแล้ว ท่านสามารถติดตามผลการประเมินว่าผ่านหรือไม่ได้ที่เมนู ผลการประเมิน 

 

รูปที่ 22 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  

2. ระบบแสดงรายการแบบประเมินที่เคยกรอกข้อมูล และระบบจะแสดงสถานะว่าผ่านหรือไม่ผ่านการ

ประเมิน คลิกปุ่ม  เพ่ือดูรายละเอียดแบบประเมินได้ 

* หากสถานประกอบการของท่าน ผ่านการประเมิน ท่านสามารถพิมพ์ใบรับรองได้ 

 

รูปที่ 23 แสดงหน้าจอรายการแบบประเมิน  
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3. แสดงรายละเอียดแบบประเมินดังรูป  

 

รูปที่ 24 แสดงหน้าจอรายละเอยีดแบบประเมิน  
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2.6 การพิมพ์ใบประกาศ/ ใบรับรอง 

หากสถานประกอบการของท่าน ผ่านการประเมิน ท่านสามารถพิมพ์ใบรับรองได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ี ใบรับรอง ในรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการประเมิน 

รูปที่ 25 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  

 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายการใบรับรองที่ได้รับดังรูป  

รูปที่ 26 แสดงหน้าจอรายการใบรบัรองที่ได้รับ   
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สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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3. หากต้องการพิมพ์หรือดาวน์โหลดใบประกาศ ให้คลิกท่ี ดาวน์โหลด 

รูปที่ 27 แสดงหน้าจอรายการใบรบัรองที่ได้รับ  

 

4. ระบบแสดงหน้าจอใบประกาศและมาตรการสำคัญดังรูป ท่านสามารถสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดใบประกาศ

ได้ตามต้องการ 

 

รูปที่ 28 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบประกาศ  
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2.7 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว/ แก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ 

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสำหรบัประชาชน และสถานประกอบการ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากหน้าหลักระบบดังรูป 

 

รูปที่ 29 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  
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2. ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวดังรูป แก้ไขข้อมูลที่ท่านต้องการ 

3. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล  

 
รูปที่ 30 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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4. การแก้ไขข้อมูลสถานประกอบการให้คลิกปุ่ม แก้ไขข้อมูล ในรายชื่อสถานประกอบการ 

 

รูปที่ 31 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  
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5. ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขสถานประกอบการ แก้ไขข้อมูลในส่วนตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

  
รูปที่ 32 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ  
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2.8 การกรอกแบบประเมนิ/ แบบสอบถาม Thai Stop Covid 2Plus 

การกรอกแบบประเมิน/ แบบสอบถามในส่วนของ Thai Stop Covid 2Plus มีวิธีการดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม กรอกแบบประเมิน ในรายชื่อแบบประเมิน Thai Stop Covid 2Plus 

 

รูปที่ 33 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  
2. ระบบแสดงรายการแบบประเมิน Thai Stop Covid 2Plus ดังรูป ให้คลิกท่ี กรอกแบบประเมิน ตาม

รายชื่อสถานประกอบการ 

 

รูปที่ 34 แสดงหน้าจอบันทึกแบบประเมิน/ แบบสอบถาม Thai Stop Covid 2Plus   
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3. ให้กรอกประเมินตนเองของสถานประกอบการ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 

รูปที่ 35 แสดงหน้าจอบันทึกแบบประเมิน/ แบบสอบถาม Thai Stop Covid 2Plus   
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2.9 ข้อแนะนำ/ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 ในส่วนของข้อแนะนำ / ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ท่านสามารถเลือกหัวข้อที่

ต้องการเปิดอ่านได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม เปิดอ่าน ในหัวข้อที่ต้องการ เช่น ความรอบรู้ด้าน Covid-19 

 

รูปที่ 36 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus 

2. ระบบแสดงหน้าจอความรอบรู้ด้าน Covid-19 ดังรูป 

  

รูปที่ 37 แสดงหน้าจอความรอบรูด้้าน Covid-19  
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2.10 บริการอื่นๆ 

2.10.1 ค้นหาสถานที่ตรวจเชื้อโควิด (Covid-19) 

1. คลิกปุ่ม เข้าใช้งาน จากเมนูค้นหาสถานที่ตรวจเชื้อโควิด (Covid-19) ดังรูป 

 

รูปที่ 38 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  

 

2. ระบบจะแสดงหน้าเว็บไซต์ค้นหาสถานทีต่รวจเชื้อโควิด (Covid-19) ดังรูป   

 

รูปที่ 39 แสดงหน้าจอค้นหาสถานที่ตรวจเชื้อโควิด (Covid-19) 
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2.10.2 ค้นหาแผนที่พิกัดสถานประกอบการ (Map) 

1. คลิกปุ่ม เข้าใช้งาน จากเมนูแผนที่พิกัดสถานประกอบการ (Map) ดังรูป 

 

รูปที่ 40 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  

2. ระบบจะแสดงหน้าจอแผนที่พิกัดสถานประกอบการ (Map) ดังรูป ท่านสามารถระบุเงื่อนไขท่ีต้องการ 

จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา 

 

รูปที่ 41 แสดงหน้าจอแผนที่พิกัดสถานประกอบการ (Map) 
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3. ระบบจะแสดงผลการค้นหาแผนที่พิกัดสถานประกอบการ (Map) ดังรูป 

 

รูปที่ 42 แสดงหน้าจอแผนที่พิกัดสถานประกอบการ (Map)  
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2.10.3 ไทยเซฟไทย (สำหรับประชาชน) 

1. สามารถเข้าใช้งานระบบไทยเซฟไทย โดยคลิกปุ่ม เข้าใช้งาน จากเมนูไทยเซฟไทย (สำหรับประชาชน) 

 

รูปที่ 43 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  

2. แสดงหน้าจอระบบไทยเซฟไทยสำหรับประชาชนดังรูป ท่านสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงได้ 

 
รูปที่ 44 แสดงหน้าจอระบบไทยเซฟไทย สำหรับประชาชน 
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2.10.4 พบหมอออนไลน์ (Online) 

1. คลิกปุ่ม เข้าใช้งาน จากเมนูพบหมอ Online ดังรูป 

 

รูปที่ 45 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  

2. แสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดังรูป ท่านสามารถแสกนเพ่ือเพ่ิม Everyday Doctor เป็นเพื่อนในไลน์ได้ 

 
รูปที่ 46 แสดงหน้าจอคิวอาร์โคด้ (QR Code) Everyday Doctor 
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3. ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ิมเพ่ือนดังรูป คลิกปุ่ม เพิ่มเพื่อน เพ่ือเพ่ิม Everyday Doctor เป็นเพื่อน 

 

รูปที่ 47 แสดงหน้าจอเพิ่ม Everyday Doctor ในไลน ์
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บทที่ 3 การใช้งานระบบ สำหรับสถานประกอบการ 

3.1 การลงทะเบียนสถานประกอบการ 

การลงทะเบียนสำหรับสถานประกอบการ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู ลงทะเบียนสถานประกอบการ  

 
รูปที่ 48 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์ Thai Stop Covid Plus  

1 



      

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือการใช้งานบริการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการและสขุอนามัยประชาชน       หน้า 36 

2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการสมัครสมาชิกใหม่ดังรูป ให้คลิกยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วม 

 

รูปที่ 49 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Thai Stop Covid Plus 

3. ระบบแสดงรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังรูป 

 

รูปที่ 50 แสดงหน้าจอข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ 
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4. เมื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว คลิกยอมรับแล้วคลิกปุ่ม ตกลง 

 

รูปที่ 51 แสดงหน้าจอข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ 

5. ระบบกลับมาที่หน้าจอเงื่อนไขให้คลิกปุ่ม ตกลง อีกครั้ง 

 

รูปที่ 52 แสดงหน้าจอเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Thai Stop Covid Plus 
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6. ระบบแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลส่วนตัวดังรูป กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน  

  
รูปที่ 53 แสดงหน้าจอสมัครสมาชิกใหม่ Thai Stop Covid Plus 

 

7. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ลงทะเบียน  

8. ระบบแจ้งว่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK  

 

รูปที่ 54 แสดงหน้าจอแจ้งสมัครสมาชิกสำเร็จ 
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- เลือกประเภทสมาชิก ระหว่าง บุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล  

- คลิกเลือกประเภทสมาชิก สามารถเลือก
ประชาชน และสถานประกอบการ 

- กรอกชื่อนิติบุคคล กรณีเลือกนิติบุคคล 

- กรอกอีเมล์ 

- กรอกเบอร์โทรศัพท์ 

- เลือกข้อมูลที่เข้าใช้ระบบ ระหว่าง อีเมล์ หรือ
เบอร์โทรศัพท์ 

- กำหนดรหัสผ่าน 

- คลิก  / ฉันไม่ใช่โปรแกรม
อัตโนมัติ 

7 



      

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือการใช้งานบริการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการและสขุอนามัยประชาชน       หน้า 39 

9. เมื่อสมัครสมาชิก/ ลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที 

 

รูปที่ 55 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus สำหรับสถานประกอบการ 

 * สามารถเลือกสถานประกอบการของท่านที่เคยกรอกไว้แล้วเพ่ือความสะดวกในการทำแบบประเมิน 

แต่สามารถข้ามเพ่ือไปหน้าถัดไปได้ 

 

รูปที่ 56 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus สำหรับสถานประกอบการ 
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3.2 การใช้งานระบบ Thai Stop Covid Plus สำหรับสถานประกอบการ 

1. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที โดยระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

2. ท่านสามารถกลับหน้าหลัก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แสดงความเสี่ยง แสดงคะแนน Health Point สามารถ

เรียกดูผลการประเมิน และออกจากระบบ (Log out) เมื่อไม่ใช้งานระบบแล้ว 

3. ในส่วนนี้ประชาชนที่มีร้าน/สถานประกอบการ สามารถเพ่ิมรายชื่อสถานประกอบการของตนเองได้ 

 

รูปที่ 57 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  
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4. กรณีท่ีได้เพ่ิมสถานประกอบการแล้ว ระบบจะแสดงแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง ให้ท่านทำแบบประเมิน 

นอกจากนี้ท่านสามารถเรียกดูข้อแนะนำ/ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และใช้งานระบบในส่วนของบริการ

อ่ืนๆ ได้ 

 
รูปที่ 58 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  
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3.3 การเพ่ิมสถานประกอบการ  

1. คลิกปุ่ม เพิ่มสถานประกอบการ 

 

รูปที่ 59 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  
2. ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลสถานประกอบการดังรูป  

 

รูปที่ 60 แสดงหน้าจอเพิ่มสถานประกอบการ 
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3. กรอกรายละเอียดของสถานประกอบการให้ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 61 แสดงหน้าจอเพิ่มสถานประกอบการ 
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4. ระบบแจ้งบันทึกข้อมูลสำเร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK 

 

รูปที่ 62 แสดงหน้าจอแจ้งบันทึกสำเรจ็ 

5. เมื่อเพ่ิมสถานประกอบการแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายหลัง และระบบจะแสดงแบบประเมินที่

เกี่ยวข้องขึ้นมา ให้ท่านทำการกรอกแบบประเมิน 

 

รูปที่ 63 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus   
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3.4 การกรอกแบบประเมนิ/ แบบสอบถาม ที่เกี่ยวข้อง 

 หลังจากเพ่ิมสถานประกอบการแล้ว ระบบจะแสดงรายการแบบประเมิน/ แบบสอบถามที่เก่ียวข้อง 

ท่านสามารถทำแบบประเมิน/ แบบสอบถามได้ มีวิธีการดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม กรอกแบบประเมิน ในรายชื่อแบบประเมิน/แบบสอบถามที่ต้องการ 

 

รูปที่ 64 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  
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2. ระบบแสดงแบบฟอร์มแบบประเมิน/สอบถามดังรูป ระบุเกณฑ์การประเมินตนเองของสถานประกอบการ 

จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 

รูปที่ 65 แสดงหน้าจอบันทึกแบบประเมิน/ แบบสอบถาม  
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3. ระบบจะแจ้งว่าได้รับข้อมูลแล้วดังรูป สามารถคลิกปุ่ม กลับไปยังหน้าเลือกแบบประเมิน  

 

รูปที่ 66 แสดงหน้าจอแจ้งว่าไดร้ับข้อมูลแล้ว  
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3.5 การเรียกดูผลการประเมิน  

1. หลังจากทำแบบประเมินแล้ว ท่านสามารถติดตามผลการประเมินว่าผ่านหรือไม่ได้ที่เมนู ผลการประเมิน 

 

รูปที่ 67 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  

2. ระบบแสดงรายการแบบประเมินที่เคยกรอกข้อมูล และระบบจะแสดงสถานะว่าผ่านหรือไม่ผ่านการ

ประเมิน คลิกปุ่ม  เพ่ือดูรายละเอียดแบบประเมินได้ 

* หากสถานประกอบการของท่าน ผ่านการประเมิน ท่านสามารถพิมพ์ใบรับรองได้ 

 

รูปที่ 68 แสดงหน้าจอรายการแบบประเมิน  
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3. แสดงรายละเอียดแบบประเมินดังรูป  

 

รูปที่ 69 แสดงหน้าจอรายละเอยีดแบบประเมิน  
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3.6 การพิมพ์ใบประกาศ/ ใบรับรอง 

หากสถานประกอบการของท่าน ผ่านการประเมิน ท่านสามารถพิมพ์ใบรับรองได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ี ใบรับรอง ในรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการประเมิน 

 

รูปที่ 70 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  

 

2. ระบบแสดงหน้าจอรายการใบรับรองที่ได้รับดังรูป  

 

รูปที่ 71 แสดงหน้าจอรายการใบรบัรองที่ได้รับ  
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3. หากต้องการพิมพ์หรือดาวน์โหลดใบประกาศ ให้คลิกท่ี ดาวน์โหลด 

 

รูปที่ 72 แสดงหน้าจอรายการใบรบัรองที่ได้รับ  

4. ระบบแสดงหน้าจอใบประกาศและมาตรการสำคัญดังรูป ท่านสามารถสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดใบประกาศ

ได้ตามต้องการ  

 

รูปที่ 73 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบประกาศ  
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3.7 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว/ แก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ 

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสำหรบัประชาชน และสถานประกอบการ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จากหน้าหลักระบบดังรูป 

 

รูปที่ 74 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  
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2. ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวดังรูป แก้ไขข้อมูลที่ท่านต้องการ 

3. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล  

 
รูปที่ 75 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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4. การแก้ไขข้อมูลสถานประกอบการให้คลิกปุ่ม แก้ไขข้อมูล ในรายชื่อสถานประกอบการ 
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5. ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขสถานประกอบการ แก้ไขข้อมูลในส่วนตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 
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3.8 การกรอกแบบประเมนิ/ แบบสอบถาม Thai Stop Covid 2Plus 

การกรอกแบบประเมิน/ แบบสอบถามในส่วนของ Thai Stop Covid 2Plus มีวิธีการดังนี้ 

1. คลิกปุ่ม กรอกแบบประเมิน ในรายชื่อแบบประเมิน Thai Stop Covid 2Plus 

 

รูปที่ 78 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  
2. ระบบแสดงรายการแบบประเมิน Thai Stop Covid 2Plus ดังรูป ให้คลิกท่ี กรอกแบบประเมิน ตาม

รายชื่อสถานประกอบการ 

 

รูปที่ 79 แสดงหน้าจอบันทึกแบบประเมิน/ แบบสอบถาม Thai Stop Covid 2Plus   
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3. ให้กรอกประเมินตนเองของสถานประกอบการ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 

รูปที่ 80 แสดงหน้าจอบันทึกแบบประเมิน/ แบบสอบถาม Thai Stop Covid 2Plus   

3 



      

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือการใช้งานบริการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการและสขุอนามัยประชาชน       หน้า 58 

3.9 ข้อแนะนำ/ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 ในส่วนของข้อแนะนำ / ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ท่านสามารถเลือกหัวข้อที่

ต้องการเปิดอ่านได้ดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม เปิดอ่าน ในหัวข้อที่ต้องการ เช่น ความรอบรู้ด้าน Covid-19 

 

รูปที่ 81 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus 

2. ระบบแสดงหน้าจอความรอบรู้ด้าน Covid-19 ดังรูป 

  

รูปที่ 82 แสดงหน้าจอความรอบรูด้้าน Covid-19 
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3.10 บริการอื่นๆ 

3.10.1 ค้นหาสถานที่ตรวจเชื้อโควิด (Covid-19) 

1. คลิกปุ่ม เข้าใช้งาน จากเมนูค้นหาสถานที่ตรวจเชื้อโควิด (Covid-19) ดังรูป 

 

รูปที่ 83 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  

 

2. ระบบจะแสดงหน้าเว็บไซต์ค้นหาสถานที่ตรวจเชื้อโควิด (Covid-19) ดังรูป   

 

รูปที่ 84 แสดงหน้าจอค้นหาสถานที่ตรวจเชื้อโควิด (Covid-19) 
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3.10.2 ค้นหาแผนที่พิกัดสถานประกอบการ (Map) 

1. คลิกปุ่ม เข้าใช้งาน จากเมนูแผนที่พิกัดสถานประกอบการ (Map) ดังรูป 

 

รูปที่ 85 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  

2. ระบบจะแสดงหน้าจอแผนที่พิกัดสถานประกอบการ (Map) ดังรูป ท่านสามารถระบุเงื่อนไขท่ีต้องการ 

จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา 

 

รูปที่ 86 แสดงหน้าจอแผนที่พิกัดสถานประกอบการ (Map) 
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3. ระบบจะแสดงผลการค้นหาแผนที่พิกัดสถานประกอบการ (Map) ดังรูป 

 

รูปที่ 87 แสดงหน้าจอแผนที่พิกัดสถานประกอบการ (Map)  
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3.10.3 ไทยเซฟไทย (สำหรับประชาชน) 

1. สามารถเข้าใช้งานระบบไทยเซฟไทย โดยคลิกปุ่ม เข้าใช้งาน จากเมนูไทยเซฟไทย (สำหรับประชาชน) 

 

รูปที่ 88 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  

2. แสดงหน้าจอระบบไทยเซฟไทยสำหรับประชาชนดังรูป ท่านสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงได้ 

 
รูปที่ 89 แสดงหน้าจอระบบไทยเซฟไทย สำหรับประชาชน 
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3.10.4 พบหมอออนไลน์ (Online) 

1. คลิกปุ่ม เข้าใช้งาน จากเมนูพบหมอ Online ดังรูป 

 

รูปที่ 90 แสดงหน้าจอระบบ Thai Stop Covid Plus  

2. แสดงคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดังรูป ท่านสามารถแสกนเพ่ือเพ่ิม Everyday Doctor เป็นเพื่อนในไลน์ได้ 

 
รูปที่ 91 แสดงหน้าจอคิวอาร์โคด้ (QR Code) Everyday Doctor 
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3. ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ิมเพ่ือนดังรูป คลิกปุ่ม เพิ่มเพื่อน เพ่ือเพ่ิม Everyday Doctor เป็นเพื่อน 

 

รูปที่ 92 แสดงหน้าจอเพิ่ม Everyday Doctor ในไลน ์
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บทที่ 4 แผนที่พิกัดสถานประกอบการ 

 ท่านสามารถค้นหาแผนที่สถานประกอบการที่ลงทะเบียนกับระบบ Thai Stop Covid Plus ได้โดยมี

ขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู แผนที่พิกัดสถานประกอบการ จากหน้าเว็บไซต์ 

 
รูปที่ 93 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์ Thai Stop Covid Plus  
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2. ระบบแสดงหน้าจอค้นหาสถานที่ตั้งสถานประกอบการดังรูป ค้นหาโดยเลือกประเภทสถานประกอบการ, 

มาตรฐานแบบประเมิน, จังหวัด, อำเภอ หรือตำบล จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา 

3. ระบบแสดงข้อมูลสถานที่ตั้งสถานประกอบการตามที่ค้นหาดังรูป 

 

รูปที่ 94 แสดงหน้าจอแผนที่พิกัดสถานประกอบการ 
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บทที่ 5 บริการประชาชน 

 เมนูบริการประชาชน เป็นเมนูสำหรับประชาชนทั่วไป (ไม่ต้อง Login) สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ 

เช่น ความรอบรู้สุขภาพ สำรวจสุขภาพ แบบสอบถาม/ แบบทดสอบ พบหมอออนไลน์ คู่มือใช้งานระบบ 

แนะนำติชมระบบ เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู บริการประชาชน 

 
รูปที่ 95 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์ Thai Stop Covid Plus  
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2. ระบบแสดงหน้าจอบริการประชาชนดังรูป สามารถคลิกเมนูบริการต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ 

 
รูปที่ 96 แสดงหน้าจอบริการประชาชน  

 2.1 ความรอบรู้สุขภาพ ระบบแสดงข้อมูลดังนี้ 

 
รูปที่ 97 แสดงหน้าจอความรอบรูสุ้ขภาพ  
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 2.2 สำรวจสุขภาพ ระบบแสดงข้อมูลดังนี้ 

 
รูปที่ 98 แสดงหน้าจอสำรวจสุขภาพ  

 2.3 แบบสอบถาม/ แบบทดสอบ ระบบแสดงข้อมูลดังนี้ สามารถคลิกที่หัวข้อเพื่อทำแบบสอบถาม 

 
รูปที่ 99 แสดงหน้าจอแบบสอบถาม/ แบบทดสอบ 



      

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือการใช้งานบริการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการและสขุอนามัยประชาชน       หน้า 70 

 2.4 แนะนำติชมระบบ ระบบแสดงข้อมูลดังนี้ สามารถกรอกคำแนะนำระบบแล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 100 แสดงหน้าจอคำแนะนำติชมระบบ 

 2.5 พบหมอออนไลน์ สามารถเพ่ิมเพ่ือนในไลน์ได้ 

 
รูปที่ 101 แสดงหน้าจอเพิ่มเพื่อนพบหมอออนไลน ์
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 2.6 คู่มือการใช้งานระบบ สามารถเรียกดูวิดีโอแนะนำการใช้งาน และดาวน์โหลดเอกสารคู่มือได้ 

 
รูปที่ 102 แสดงหน้าจอคู่มือการใช้งานระบบ 

 2.7 ข้อมูลคลังภาพ 

 
รูปที่ 103 แสดงหน้าจอคลังภาพ 
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 2.8 รายงานสถานการณ์ 

 
รูปที่ 104 แสดงหน้าจอรายงานสถานการณ ์  



      

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือการใช้งานบริการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการและสขุอนามัยประชาชน       หน้า 73 

บทที่ 6 รายงาน 

ในส่วนของรายงาน ท่านสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ได้แก่ รายงาน Dashboard แยกตามศูนย์อนามัย 

Dashboard ภาพรวมระดับประเทศ และ Dashboard ภาพรวมแยกตามศูนย์อนามัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู รายงาน จากหน้าเว็บไซต์ 

 
รูปที่ 105 แสดงหน้าหลักเว็บไซต์ Thai Stop Covid Plus  
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2. ระบบแสดงหน้าจอรายงานการลงทะเบียนดังรูป คลิกเลือกรายงานที่ต้องการ 

• Dashboard จำแนกรายเขตสุขภาพ  

• Dashboard ภาพรวมระดับประเทศ 

• รายงานสถานศึกษาตามระดับสีกระทรวงศึกษาธิการ 

• ค้นหาสถานศึกษาที่ประเมินมาตรการฯ ผ่าน Thai Stop Covid Plus 

• รายงานสถานประกอบกิจการประเภทโรงงาน (Good Factory Practice) กระทรวงอุตสาหกรรม  

• รายงานรายชื่อโรงงานตามจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
รูปที่ 106 แสดงหน้าจอรายงานการลงทะเบยีน 
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รูปที่ 107 แสดงหน้าจอรายงาน Dashboard จำแนกรายเขตสุขภาพ 

 

  

3 



      

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือการใช้งานบริการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการและสขุอนามัยประชาชน       หน้า 76 

4. ตัวอย่างการเรียกดูรายงาน Dashboard ภาพรวมระดับประเทศแสดงดังรูป ในส่วนนี้ท่านสามารถค้นหา

และส่งออกรายงานได้ตามต้องการ 

  
รูปที่ 108 แสดงหน้าจอรายงาน Dashboard ภาพรวมระดับประเทศ 

4 



      

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือการใช้งานบริการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการและสขุอนามัยประชาชน       หน้า 77 

5. ตัวอย่างรายงานสถานศึกษาตามระดับสีกระทรวงศึกษาธิการแสดงข้อมูลดังรูป 

 

รูปที่ 109 แสดงหน้าจอรายงานสถานศึกษาตามระดับสีกระทรวงศกึษาธิการ  

5 



      

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือการใช้งานบริการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการและสขุอนามัยประชาชน       หน้า 78 

6. ตัวอย่างรายงานสถานประกอบกิจการประเภทโรงงาน (Good Factory Practice) กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
รูปที่ 110 แสดงหน้าจอรายงานสถานประกอบกิจการประเภทโรงงาน (Good Factory Practice) กระทรวงอุตสาหกรรม 

6 



      

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือการใช้งานบริการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการและสขุอนามัยประชาชน       หน้า 79 

7. รายงานสถานประกอบกิจการประเภทโรงงาน (Good Factory Practice) กระทรวงอุตสาหกรรม (ต่อ) 

 

รูปที่ 111 แสดงหน้าจอรายงานสถานประกอบกิจการประเภทโรงงาน (Good Factory Practice) กระทรวงอุตสาหกรรม 

7 



      

 
สงวนลขิสิทธิ์ © กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือการใช้งานบริการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการและสขุอนามัยประชาชน       หน้า 80 

8. ตัวอย่างรายงานรายชื่อโรงงานตามจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรมแสดงดังนี้ 

  
รูปที่ 112 แสดงหน้าจอรายงานรายชื่อโรงงานตามจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม 

8 


