คู่มือปฏิบัติงาน
สาหรับสมัครสมาชิก และบริการสมาชิก

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(องค์การมหาชน)

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.)
TCDC กรุ งเทพฯ ตั้งอยู่ อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ และมีสาขาอื่นๆที่ให้บริการทั้งหมด 4 สาขา ดังนี้
 TCDC เชียงใหม่
 TCDC COMMONS ไอดีโอคิว จุฬา – สามย่าน
 AIS D.C.
 TCDC COMMONS W District
สามารถเข้ า เยี่ ย มชมพื้ น ที่ ส่ ว นบริ ก ารได้ ทุ ก สาขา ตั้ ง แต่ วั น อั ง คาร – อาทิ ต ย์
(ไม่เว้น วัน หยุ ดราชการ) ปิ ดบริ การทุกวัน จันทร์ และวันที่ประกาศหยุดทาการ เวลา 10.30 – 21.00 น.
ยกเว้ น AIS D.C. เปิ ด บริ ก ารทุ ก วั น (ไม่ เ ว้ น วั น หยุ ด ราชการ) ปิ ด เฉพาะวั น ประกาศหยุ ด ท าการ
และสามารถสมัครสมาชิก /ต่ออายุสมาชิกได้ที่เคาน์เตอร์ Info Guru หรือกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
http://my.tcdc.or.th
ส่วนลูกค้า/ผู้สมัครสมาชิก
1. ผู้สมัครสมาชิกเข้าเว็บไซต์กรอกข้อมูลได้ที่ https://my.tcdc.or.th/
1.1 คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาแบบเต็ ม เวลา
ในสถาบั น การศึ กษาทั้ง รั ฐ บาลและเอกชนในประเทศไทย (ไม่นั บรวมสถาบั นภาษาและสถาบัน กวดวิช า
นอกหลักสูตรอื่นๆ) หรือนักศึกษาชาวไทยที่กาลังศึกษาในต่างประเทศ มีอายุระหว่าง 12 - 30 ปี
(2) ครู อาจารย์ หมายถึง ชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่สอนแบบเต็มเวลาในสถาบันการศึกษา
รัฐบาลหรือเอกชนในประเทศไทย (ไม่นับรวมสถาบันภาษาและสถาบันกวดวิชานอกหลักสูตร)
(3) บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติ
(4) ข้าราชการ หมายถึง เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศไทย
(5) ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่สมัคร
1.2 หลักฐานการสมัคร
(1) การสมัครสมาชิกต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
(2) นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตั ว นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา หรื อ หนั ง สื อ รั บ รอง
สถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา
(3) ครู อาจารย์ ต้องแสดงบัตรประจาตัวหรือหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นครู อาจารย์
(4) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องแสดงบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ระบุวันหมดอายุอย่างชัดเจน
(5) การสมัครเป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์ ผู้สมัครต้องชาระค่าสมัคร ถ่ายรูปที่ Info Guru Counter
และได้รับ QR Code สมาชิก จึงจะถือว่าการสมัครสมาชิกนั้นสมบูรณ์
* ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการยกเลิ ก บั ต รสมาชิ ก หากไม่ ม าแสดงหลั ก ฐานการสมั ค รให้ ค รบเพื่ อ รั บ บั ต รสมาชิ ก ภายใน 30 วั น
นับจากวันที่สมัคร

1.3 อัตราค่าสมาชิก TCDC

2. สมัครสมาชิกผ่าน Website : https://my.tcdc.or.th/
(1) กรอกข้อมูล และเลือก Sign Up

(2) จากนั้นเลือก Apply Membership

(3) เลือกสมัครสมาชิกรายวัน

(4) เลือกสมาชิกรายวัน จากนั้นกด Confirm

(5) ระบบจะแสดงข้อมูล 1. สมาชิกรายวัน 2. Reference Number เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่

(6) ถ้าต้องการสมัครสมาชิกรายปีให้เลือกสมาชิกรายปี

(7) จากนั้นเลือกประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร

(8) กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

(9) ระบบจะแสดงข้อมูล 1. สมาชิกรายปี 2. Reference Number เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่

(10) เมื่อชาระเงินและถ่ายรูปภาพเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ทาการ Active ระบบ
สมาชิกสามารถใช้ QR Code เพื่อเข้าใช้พื้นที่ส่วนบริการได้

ส่วนเจ้าหน้าที่
1. เข้าระบบ Backend Member นาเลข Reference Number มาสืบค้นข้อมูลสมาชิก
2. ถ่ายรูปเข้าระบบ ตรวจสอบข้อมูลต่างๆของสมาชิกให้ถูกต้อง และทาการชาระเงิน ออกใบเสร็จ
ให้เรียบร้อย
3. เปลี่ยนสถานะของสมาชิกในระบบ Backend Member เป็น Active
4. กลับไปที่ Website : https://my.tcdc.or.th/ ที่สมาชิกกรอกข้อมูลไว้ อธิบายวิธีการเข้าใช้บริการ
(เปิด QR Code ขึ้นมา) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สมาชิกรับทราบ

แผนผังงานบริการสมัครสมาชิก

ระยะเวลา 5 นาที

Material ConneXion Bangkok

TCDC Materials Database

Material Mapping Bangkok

(MCX)

ฐานข้ อมูลวัสดุไทย

ย่ านวัสดุกรุ งเทพฯ

• แหล่งข้ อมูลนวัตกรรมวัสดุระดับโลกแห่งแรกของเอเชียมี
นวัตกรรมระดับโลกกว่า 8,000 รายการที่อยู่ในฐาน ข้ อมูล
ออนไลน์ โดยมี ตัว อย่า งวัสดุใ ห้ ได้ สัม ผัสจริ ง กว่า 2,000
รายการ และมีวสั ดุใหม่ในทุกๆ เดือนที่ จัดแสดงอยู่บนชัน้
NEW Arrival เพื่อเปิ ดมุมมองการเลือกใช้ วสั ดุและอัพเดท
เทรนด์วสั ดุให้ ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุเพื่อ
การออกแบบ และช่วยเปิ ดโลกวัสดุอันจะนาไปสู่การต่อ
ยอดธุรกิจได้ จริ ง
• มีสาขาใหญ่ทงหมด
ั้
7 สาขา คือ ได้ แก่ นิวยอร์ ก (สานัก
งานใหญ่) บิลเบา มิลาน เชิพเด แดกู โตเกียว และกรุ งเทพ
โดย ประเทศไทย เป็ นสาขาแรกในเอเชีย
• การเข้ าถึงฐานข้ อมูลจะต้ องเป็ นสมาชิกฐานข้ อมูลออน
ไลน์ ซึ่ง จะมีข้ อมูลรายละเอีย ดวัสดุ แ ละข้ อ มูลติด ต่อ กับ
บริ ษัท ซึง่ สมาชิกสามารถติดต่อซื ้อขายกับบริ ษัทได้ โดยตรง
• หากผู้ประกอบการไทยมีวสั ดุที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี
เป็ นมิ ต รต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถน าเสนอวัสดุเ ข้ า ฐาน
ข้ อมูล MCX โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ

• เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่จะช่วยให้ เข้ าถึงข้ อมูลวัสดุ
ไทย ซึ่งได้ รวบรวมข้ อมูลวัสดุที่น่าสนใจ มีนวัตกรรม
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม และทักษะภูมิปัญญาของคน
ไทย รวมไปถึงข้ อมูลผู้ผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์และเป็ นช่องทางการตลาด ทังยั
้ งเป็ น
การขยายองค์ความรู้ ด้านวัสดุและการออกแบบ โดย
สามารถสืบค้ นออนไลน์ได้ อย่างรวดเร็ ว ช่วยอานวย
ความสะดวกให้ แก่นกั ออกแบบ ผู้ประกอบการและ
ประชาชนทัว่ ไป ในการนาไปใช้ งานเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ของตนเอง
• โดยมีวสั ดุไทยที่อยูใ่ น MCX และวัสดุธรรมชาติ
ท้ องถิ่น และตามภูมิปัญญาของคนไทย ถ้ าคนที่
ต้ องการวัสดุจากในประเทศไทย จะแนะนาให้ สบื ค้ น
ในฐานข้ อมูลนี ้ เพราะสามารถสืบค้ นออนไลน์ได้ ฟรี

https://www.materialconnexion.com

http://materials.tcdc.or.th/

Username : infomaterials@tcdc.or.th

*สมัคร account ได้ ด้วยตนเอง

Password : bkk@2016

ถ้ า log-in จะเข้ าถึงข้ อมูลผู้ผลิต

• บริ ก ารรวบรวมแหล่ง ข้ อ มูล และบริ ก ารวัส ดุ
มากกว่า 15 ย่านการค้ าสาคัญของกรุ งเทพฯ คือ
เจริ ญรัถ ,เสือป่ า,บ้ านหม้ อ,คลองถม,บรรทัดทอง
,สาเพ็ง,พาหุรัด,สะพานขาว,วงเวียน22,วงเวียนโอ
เดียน,ภูเขาทอง,ท่าพระจันทร์ ,สยาม,บางรัก,บาง
โพ ซึ่งในแต่ละย่านจะมีเอกลักษณ์ ของวัสดุและ
การน าไปใช้ ที่แ ตกต่า งกัน ไป โดยเหล่า นัก สร้ าง
สรรค์สามารถสรรหาและเลือกซื ้อวัสดุมาใช้ ในงาน
ออกแบบสาขาต่ า งๆ ด้ ว ยการสื บ ค้ นตามย่ า น
ประเภทวัส ดุ และการใช้ งานได้ ซึ่ ง จะมี ข้ อมู ล
ติดต่อ ร้ านค้ า รวมถึงแผนที่ที่จะพาคุณไปร้ านนันๆ
้
ได้ อย่างสะดวกผ่านเว็บไซต์

>>> http://www.tcdcmaterials.com/
• วัสดุจดั แสดงของ mapping จะต้ องระวังการ
หลุดหรื อชารุดเสียหาย ตรวจดูแลและซ่อมส่วนที่
ชารุด (อุปกรณ์ซอ่ มในตู้เก็บของ)

** เมื่อมี User มาใช้ ฐานข้ อมูลทังหมด
้
ให้ กรอก
แบบฟอร์ มเพื่อเป็ นการเก็บบันทึกสถิตแิ ละการ
นาข้ อมูลวัสดุไปใช้ งาน (ลิ ้งค์อยูใ่ นหน้ าสุดท้ าย)

Material ConneXion Bangkok (MCXB)

แบ่ งประเภทของวัสดุ
เป็ น 8 ประเภท

เกณฑ์ ในการคัดเลือก
เข้ าMCX

- Innovative
- Eco-friendly
- Technologically advanced
- Many possible applications

เป็ นสัญลักษณ์ที่อยู่บนแผ่น Tabula
เพื่อแสดงคุณสมบัตพิ ิเศษของวัสดุนนๆ
ั้

การซ่ อมTabula :

Material Tabula

- วัสดุที่หลุดออกมาจากที่ยดึ ใช้ อปุ กรณ์
ซ่อมในตู้ห้อง staff ขันน็อต, ติดกาว
ให้ อยู่ในแผ่นตามเดิม

แถบยึด Tabula มีน็อตไว้ ขนั
ซ่อมวัสดุที่หลุดออกมา

- ตรวจสอบ Tabula ที่ชารุด และจัด
ระเบียบชันทุ
้ กวัน อาจดูเป็ นช่วงเช้ า-เย็น
หรื อหลังจากที่กรุ๊ปออกจากห้ องแล้ ว

ด้ านหลังจะบอก
วัน/เดือน/ปี
ที่บนั ทึกเข้ าสู่ระบบ

Sample
MC Index
- รหัส 6 หลักที่ใช้ หาข้ อมูล
บนเว็บไซต์ MCX หรื อ Thai
database

Produced in Thailand
- ถ้ าไม่มีติดธง จะเป็ นของต่างชาติ

Category
QR code & Barcode
- สมาชิกรายปี ของ MCX สแกนดูข้อมูลได้ เลย
- user ทัว่ ไปจะสแกนไม่ได้

Description

- หากมีวสั ดุหลุดจากTabulaแล้ วเสียหาย
ในเบื ้องต้ นซ่อมแซมด้ วยอุปกรณ์ที่มี หาก
ไม่สามารถซ่อมได้ ให้ แจ้ งช่างช่วยซ่อม
เช่น การติดกาวที่กระจกหนา จากนันแจ้
้ ง
ทีมให้ ทราบ

MCX
Tabula Location

Row
A

Polymer
New Arrivals

Thai

Naturals

B
C
D

Ceramic

E

Glass
Metals
Process
Thai
New Arrivals

หน้ า หน้ า
B A

Column 1-13

* ดูLocation ได้ ในไฟล์
Share Drive-gmail>> Team drive>> MDIC>> MCBTabula>> Located Display_24AUG2018
- ถ้ ามีการจัดเรี ยงใหม่ ทาการบันทึกใหม่
เพื่อให้ ง่ายต่อการจัดเรี ยงและค้ นหาวัสดุ

- เสิร์ชข้ อมูล โดยพิมพ์เลข 6 หลักติดกันเลยไม่ต้องมีขีดกลาง(-)
- เซฟไฟล์เป็ น PDF สาหรับส่งข้ อมูลให้ User
- ดูว่าต้ องการเซฟแบบภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ

* การสมัครสมาชิกฐานข้ อมูลวัสดุ MCX
นักเรี ยน : 3,000 บาท /ปี
บุคคลทัว่ ไป(สมัครที่TCDC) : 6,000 บาท /ปี
บุคคลทัว่ ไป(สมัครจากต่างประเทศ) : 250USD /ปี

- Log-inไว้ ทกุ ครัง้ ให้ User สามารถค้ นหาได้ ด้วยตนเอง
- ต้ องใช้ account กลางในการLog-in ( Username
:infomaterials@tcdc.or.th Password : bkk@2016)
- หากสมัครสมาชิกออนไลน์จะสามารถหาข้ อมูลได้ เอง
โดยไม่ต้องมาที่ศนู ย์

TCDC Materials Database
ฐานข้ อมูลวัสดุไทย

- สาหรับผู้ที่ต้องการข้ อมูลวัสดุในประเทศไทย
- เสิร์ชข้ อมูล โดยพิมพ์เลข 6 หลัก แต่มีขีดกลางตามแผ่นTabula (-)
- เซฟไฟล์เป็ นPDF สาหรับส่งข้ อมูลให้ User
- Advance Search ใช้ หาข้ อมูลจากชื่อผู้ประกอบการหรื อชื่อวัสดุได้

- สร้ างบัญชี
- Log-inไว้ ทกุ ครัง้ ให้ User สามารถค้ นหาได้
ด้ วยตนเอง
- บุคคลทัว่ ไปสมัคร และเข้ าถึงข้ อมูลทังหมดได้
้

Material Mapping Bangkok
ย่ านวัสดุกรุ งเทพฯ
- การเสิร์ชบนหน้ าเว็บไซต์ สามารถเลือกหัวข้ อหลักเพื่อพิมพ์ค้นหาตามต้ องการ
- มีหวั ข้ อในการเสิร์ช 3 อย่าง คือ ย่าน,วัสดุ และการใช้ งาน
ช่องพิมพ์ค้นหา
วัสดุหรื อแหล่งที่ซื ้อ

สามารถเลือกค้ นหาได้ จากในแถบนี ้

เมื่อกดเข้ าสู่ร้านค้ า

- เลือกข้ อมูลที่จะแสดงผลบนหน้ าหลักของเว็บไซต์
มีหวั ข้ อให้ เลือกเช่นเดียวกับแถบด้ านบน
- ในส่วนด้ านล่างจะแสดงข้ อมูลที่เลือกค้ นหา และแผนที่

แสดงข้ อมูลติดต่อร้ านค้ า
แสดงที่อยู่ และที่ตงของร้
ั้
านค้ านันๆ
้

Trend Book

Carlin, Nelly Rodi, Pantone, Mix Trend (ช่วงปี 2014-2020)

วิธีการใช้ บริการ
- เลือกครัง้ ละ1 เล่ม เพื่อนาไปใช้ บริการ สามารถนาขึนไปชันอื
้ ่นได้ (ติดตามเล่ม
ที่นาขึ ้นไป)
- สามารถถ่ายรูปได้ หรื อนาไปสแกน,ถ่ายเอกสารที่ชน4
ั ้ (ติดตามเล่มที่นาขึ ้นไป)
- ดูแลรักษาหนังสือไม่ให้ ชารุดเสียหาย หากมีการชารุดให้ นาขึ ้นไปซ่อม
ที่ชนั ้ 3 (Back) หรื อติดต่อเจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด
- Trend book จะมาใหม่ในช่วงเดือนกันยายนของทุกๆ ปี
- List ในแผ่นป้าย จะเป็ น Trend book ที่มีในห้ อง

Book
- ตรวจดูหนังสือตกค้ างในแต่ละวัน
- หากมีหนังสือมาจากชันอื
้ ่นๆ นาไปส่งคืนหรื อให้ เจ้ าหน้ าที่มาเก็บ
- หนังสือของTCDC สามารถซื ้อได้ ที่ Shop ด้ านล่าง ข้ าง Front Lobby

WGSN เครื่ องมือช่วยคาดการณ์แนวโน้ มหรื อเทรนด์โลกที่ได้ รับการ
ยอมรับอันดับต้ นๆ ของโลก WGSN Insight ช่วยให้ ร้ ูเท่าทันเทรนด์
และยังช่วยวิเคราะห์เทรนด์และแนวโน้ มต่างๆ ในเรื่ องของผู้บริโภค
การตลาด ธุรกิจ Retail ไปจนถึงแนวโน้ มของนวัตกรรมโลก
โดยสมาชิก TCDC สามารถเข้ าใช้ บริการ WGSN Insight ผ่าน
เว็บไซต์ http://library.tcdc.or.th/ ได้ ที่ TCDC เท่านัน้

2nd Floor MDIC

Search Point: พื ้นที่สืบค้ น
ข้ อมูลวัสดุ

Workshop : โต๊ ะสาหรับทา
กิจกรรม workshop มีที่เก็บ
อุปกรณ์

Material Mapping: Bangkok : ย่านวัสดุ
กรุงเทพฯ หรื อ Material Mapping: Bangkok
บริการรวบรวมแหล่งร้ านค้ าที่จาหน่ายวัสดุและ
ให้ บริการมากกว่า 15 ย่านการค้ าสาคัญของ
กรุงเทพฯ ชารุดเสียหาย

Design Innovation : พื ้นที่แสดง ผลงาน
ส าหรั บ ผู้คิ ด ค้ น นวัต กรรม เพื่ อ น าเสนอ
Working Area

ความคิ ด สู่ก ารต่ อ ยอดอย่ า งสร้ างสรรค์
และเป็ นพื ้นที่เรี ยนรู้ ผ่านผลงานนวัตกรรม
จริ งที่ ได้ รับ การยอมรั บ ในระดับประเทศ
และนานาชาติ อี กทัง้ ยังเป็ นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่ า งผู้ ที่ ม องหานวั ต กรรมและนั ก
สร้ างสรรค์ น วัต กรรมเพื่ อ ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ
และการออกแบบ

ที่วางโบชัวร์ : จัดวางเพิม่ เติม
เป็ นประจาทุกวัน

Materials Mapping : Bangkok
Trend Book
Asean Material. : นาวัสดุที่โดดเด่น
เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศใน
อาเซียนมาจัดแสดงไว้
Material Innovation : จัดแสดง
นวัตกรรม จากผู้ประกอบการ มี
contact ให้ ดรู าย ละเอียดของแต่ละ
ชิ ้นเพื่ออธิบายผู้ที่สนใจ
Innovation Showcase : พื ้นที่
แสดงผลงาน นวัตกรรมสร้ างสรรค์ของ
ไทย จากผู้ประกอบการ มีcontactให้
ดูรายละเอียด ของแต่ละชิ ้นเพื่อ
อธิบายผู้ที่สนใจ

Matreial
ConneXion

Material ConneXion

Innovation Matching : ผลงานนวัตกรรมหรื อ เทคโนโลยี จ ากการวิ จัย
คิดค้ นของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่พร้ อมให้ ผ้ ทู ี่สนใจหรื อนักลงทุนนาไป
ต่อยอด สร้ างมูลค่าในเชิงพาณิชย์

Creative Equipment : เครื่ องมือที่ช่วยให้ การทางานสะดวกรวดเร็ว
ขึ ้น และนาไปต่อยอดในการสร้ างสรรค์ผลงานได้ (มีใบแนบ
รายละเอียดร้ านและราคาของแต่ละชิ ้น)

MCX : Tabulaอีกส่วนที่เก็บไว้ User สามารถมาค้ นหา
วัสดุจากส่วนนี ้ได้ เพิม่ เติมจากชันด้
้ านนอก

Creative Room No.3, 4 : การใช้ ห้องประชุมติดต่อที่เคาน์เตอร์ ชนั ้ 5
ค่าบริการสมาชิก(รายวัน,รายปี ) 150 บาท
บุคคลทัว่ ไป 300 บาท
จานวนผู้ใช้ 1-6 คน
คน

