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3.การตรวจสอบประเภทกิจการของแอปฯถุงเงิน

4. การขอเปลีย่นแปลงประเภทกิจการ

1. การสมคัรใช้บรกิาร

5.การจัดการสาขา-เฉพาะนิติบุคคล (เพิ่ม/ลด/แก้ไข) 

2. การเข้าใช้งานครัง้แรก



เข้าเว็บไซต์ด้วย url >> www.ถุงเงินกรุงไทย.com

รา้นค้าใหม่ : กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์หลัก) ส าหรับท่ีจะใช้ log in เข้าแอปฯ
รา้นค้าเดิม : กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์หลัก) ส าหรับท่ีจะใช้ log in เข้าแอปฯ 
ท่ีเคยลงทะเบียนไว้เป็นร้านค้าถุงเงิน

กรอกข้อมูลส าหรบัลงทะเบยีน

รหสั OTP มีอายุ 3 นาที และ 1 เลขบัตรประชาชน/เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีสามารถขอรหัส OTP ได้ไม่เกิน 5 
คร้ัง/วัน และ ใส่ OTP ผิดได้ไม่เกิน 3 คร้ังต่อการขอรหัส 
1 คร้ัง

กรอกรหสั OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบยีน

1 2

3
4

เลือกเข้าสู่ระบบ/สมัครเข้ารว่มโครงการ

https://www.xn--12clab5ekl9eg1oqbg2hxc.com/


กดยินยอม รบัทราบ และยอมรบัข้อตกลงและเง่ือนไข5

หมายเหตุ : ผู้สมัครใช้บริการโปรดอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการอย่างละเอียด ก่อนท าการกดตกลง



กรอกข้อมูลรา้นค้า ข้ันตอนการเลือกช่องทางรบัเงิน

ตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการยืนยัน สถานะการสมัคร

เลือก สมัครโครงการฯ ภายหลัง

6

7 8

กด ยืนยันเพื่อเสรจ็สิ้นกระบวนการสมัคร

กรณสีมัครสมบูรณ์ ระบบ pop up 
แจ้ง “สมัครแอปฯ ถุงเงินส าเรจ็”

5.1



3.การตรวจสอบประเภทกิจการของแอปฯถุงเงิน

4. การขอเปลีย่นแปลงประเภทกิจการ

1. การสมคัรใช้บรกิาร

5.การจัดการสาขา-เฉพาะนิติบุคคล (เพิ่ม/ลด/แก้ไข) 

2. การเข้าใช้งานครั้งแรก



การเข้าใช้งานครั้งแรก

เลือกเข้าใช้งานถุงเงิน ได้ 2 วิธี

1

2

เง่ือนไข
● เข้าใช้งานได้ในกรณีเจ้าของรา้นและมีสถานะเป็นบคุคลธรรมดาเท่านัน้
● มีการใช้งานแอปฯเป๋าตังและแอปฯถุงเงินบนเครื่องเดียวกัน
● แอปฯเป๋าตังต้องมีการยนืยนัตัวตนของเจา้ของรา้นแล้ว

เง่ือนไข
● ระบุเบอร์โทรศัพทท์ี่แจ้งไว้ตอนสมัครใช้บรกิารถุงเงิน
● กรณีบุคคลธรรมดาเข้าใชง้านได้สูงสุด 3 เครื่องโทรศัพท์

7



8

1

การเข้าใช้งานครั้งแรก

การเข้าใช้งานแอปฯ “ถุงเงิน” ด้วยแอปฯ “เป๋าตัง”  (1/2)

52 3

เลือก “เป๋าตัง”
เลือก “ด าเนินการต่อ”
เพ่ือไปแอปฯเป๋าตัง

ใส่ PIN เป๋าตัง

เง่ือนไข
● เข้าใช้งานได้ในกรณีเจ้าของร้านสถานะบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน
● มีการใช้งานแอปฯเป๋าตังและแอปฯถุงเงินบนเครื่องเดียวกัน
● แอปฯเป๋าตังต้องมีการยืนยันตัวตนของเจ้าของร้านแล้ว

เลือก “เจ้าของร้าน”

4

กด “ยืนยัน”



เลือก ตกลง 
เพ่ือไปปักหมุดต าแหน่ง

ร้านค้า

เลือก ยอมรับข้อตกลงและ
เงื่อนไข กด”ยืนยัน”

ตรวจสอบต าแหน่งร้านค้า
จากนั้นกด ยืนยัน

เลือก ตกลง
เป็นการยืนยันการบันทึกต าแหน่งร้านค้า

6 7 8 9

หน้า HOME

10

หมายเหตุ :
1. Location ที่ร้านค้าระบุ จะถูกน าไปแสดงบนแอปฯ เป๋าตัง ส าหรับลูกค้าที่ต้องการค้นหาร้านค้า
2. ส าหรับการเข้าใช้งานถุงเงินเป็นครั้งแรก

กรณีเข้าใช้งานส าเร็จ



10

1

การเข้าใช้งานครั้งแรก

การเข้าใช้งานแอปฯ “ถุงเงิน” ด้วยเบอร์โทรศัพท์ (1/2)

42 3

เลือก “เบอร์มือถือ” ระบุเบอร์โทรศัพท์
เพ่ือขอ OTP

กรอก OTP จาก SMS
เพ่ือยืนยันเข้าระบบ

เลือก “เจ้าของร้าน”



เลือก ตกลง 
เพ่ือไปปักหมุดต าแหน่ง

ร้านค้า

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
ตรวจสอบต าแหน่งร้านค้า

จากนั้นกด ยืนยัน
เลือก ตกลง

เป็นการยืนยันการบันทึกต าแหน่งร้านค้า

5 6 7 8

หน้า HOME

9

การเข้าใช้งานแอปฯ “ถุงเงิน” ด้วยเบอร์โทรศัพท์ (2/2)

การเข้าใช้งานครั้งแรก



3.การตรวจสอบประเภทกิจการของแอปฯถุงเงิน

4. การขอเปลีย่นแปลงประเภทกิจการ

1. การสมคัรใช้บรกิาร

5.การจัดการสาขา-เฉพาะนิติบุคคล (เพิ่ม/ลด/แก้ไข) 

2. การเข้าใช้งานครัง้แรก



เข้าสู่ Home ถุงเงิน
เลือกเมนู “ต้ังค่า”

1

การตรวจสอบข้อมูลประเภทกิจการ

3

ยืนยัน ด้วยเปา๋ตังเลือก “ข้อมูลแอปพลิเคชัน”

2

ตรวจสอบผ่านแอปฯ ถุงเงิน 

น าข้อมูลประเภทกิจการท่ีปรากฏ ไปกรอกบน E-Form ของ 
ททท.เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกนัเฟส 5



เข้าเว็บไซต์ด้วย url >> www.ถุงเงินกรุงไทย.com

รา้นค้าเดิม : กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์หลัก) ส าหรับท่ีจะใช้ log in เข้าแอปฯ 
ท่ีเคยลงทะเบียนไว้เป็นร้านค้าถุงเงิน

กรอกข้อมูลส าหรบัการเข้าระบบ

รหสั OTP มีอายุ 3 นาที และ 1 เลขบัตรประชาชน/เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีสามารถขอรหัส OTP ได้ไม่เกิน 5 
คร้ัง/วัน และ ใส่ OTP ผิดได้ไม่เกิน 3 คร้ังต่อการขอรหัส 
1 คร้ัง

กรอกรหสั OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบยีน

1 2

3
4

เลือกเข้าสู่ระบบ/สมัครเข้ารว่มโครงการ

ตรวจสอบผ่านเว็บไซด์>>> www.ถุงเงินกรุงไทย.com

https://www.xn--12clab5ekl9eg1oqbg2hxc.com/


ร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล5
ตรวจสอบประเภทกิจการที่เมนู “ข้อมูลร้านค้า”

15

น าข้อมูลประเภทกิจการ
ท่ีปรากฏ ไปกรอกบน 

E-Form ของ ททท.เพ่ือ
สมัครเข้าร่วมโครงการ
เราเท่ียวด้วยกันเฟส 5



3.การตรวจสอบประเภทกิจการของแอปฯถุงเงิน

4. การขอเปลีย่นแปลงประเภทกิจการ

1. การสมคัรใช้บรกิาร

5.การจัดการสาขา-เฉพาะนิติบุคคล (เพิม่/ลด) 

2. การเข้าใช้งานครัง้แรก



ร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคล ต้องติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย 

หากประสงค์แก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้

● ชื่อร้านค้าภาษาไทย

● ชื่อร้านค้าภาษาอังกฤษ

● ประเภทร้านค้า และ ประเภทสินค้าและบริการ

● เบอร์โทรศัพท์มือถือส าหรับเข้าใช้งาน (เบอร์หลัก)
[ส ำหรับร้ำนค้ำประเภทนิติบุคคลสำมำรถแก้ไขเบอร์สำขำได้แถบเมนู ข้อมูลสำขำ]

● หมายเลขบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันท่ีผูกกับแอปพิเคชันเพ่ือรับเงิน

การแก้ไขขอ้มูลบนแอปพลิเคชันถงุเงนิ



เอกสารท่ีต้องใช้ส าหรับการเปล่ียนแปลงขอ้มูลบนถุงเงนิ

ประเภทข้อมูล ช่องทางการแก้ไข เอกสารที่ต้องใช้

1.ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคารติดต่อ

ด าเนินการด้วยตนเอง
ผ่านเว็บไซต์
(มีผลทันที)

-

2. ท่ีอยู่ร้านค้า

3. ชื่อกิจการ
-ภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษ

4. เบอร์โทรศัพท์หลักในการ Log in
5. หมายเลขบัญชีที่ผูกกับแอปพลิเคชันถุงเงิน  
เพ่ือรับเงิน
6.ประเภทร้านค้า และ ประเภทสินค้าและบริการ

ติดต่อย่ืนค าขอทีได้ท่่ี
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ท่ัวประเทศ

บุคคลธรรมดา
1. บัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของกิจการ
แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง

นิติบุคคล
1. รายงานการประชุม
2. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน
3. ผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรอง

(แสดงตนพร้อมบัตรประชาชาชนตัวจริง)

หมายเหตุ:ระยะเวลาด าเนินการภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ยื่นค าขอสงวนสิทธิส์ าหรับกรณีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น



3.การตรวจสอบประเภทกิจการของแอปฯถุงเงิน

4. การขอเปลีย่นแปลงประเภทกิจการ

1. การสมัครใช้บรกิาร

5.การจัดการสาขา-เฉพาะนิติบุคคล (เพิ่ม/ลด/แก้ไข) 

2. การเข้าใช้งานครั้งแรก



เข้าเว็บไซต์ด้วย url >> www.ถุงเงินกรุงไทย.com

รา้นค้าเดิม : กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์หลัก) ส าหรับท่ีจะใช้ log in เข้าแอปฯ 
ท่ีเคยลงทะเบียนไว้เป็นร้านค้าถุงเงิน

กรอกข้อมูลส าหรบัการเข้าระบบ

รหสั OTP มีอายุ 3 นาที และ 1 เลขบัตรประชาชน/เลข
ประจ าตัวผู้เสียภาษีสามารถขอรหัส OTP ได้ไม่เกิน 5 
คร้ัง/วัน และ ใส่ OTP ผิดได้ไม่เกิน 3 คร้ังต่อการขอรหัส 
1 คร้ัง

กรอกรหสั OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบยีน

1 2

3
4

เลือกเข้าสู่ระบบ/สมัครเข้ารว่มโครงการ

การจัดการข้อมูลสาขา ส าหรับนิติบุคคล

https://www.xn--12clab5ekl9eg1oqbg2hxc.com/


ร้านค้าประเภทนิติบุคคล (เพ่ิมสาขา)4.1
ร้านค้าประเภทนิติบุคคล สามารถท าการสร้างสาขาได้ โดยเลือกแถบเมนูข้อมูลสาขา จากนั้นกด +เพ่ิมสาขา

21



ร้านค้าประเภทนิติบุคคล (เพ่ิมสาขา)4.1

กรอกรายละเอียดสาขาท่ีต้องการเพ่ิม จากน้ันกดบันทึก ยืนยันด้วยรหัส OTP หน้าจอแสดงผลการด าเนินการส าเร็จ

1 2 3

ร้านค้าประเภทนิติบุคคล สามารถท าการสร้างสาขาได้ โดยต้องระบุรหัสสาขา ช่ือสาขา เบอร์มือถือที่ใช้ส าหรับ log in เข้าใช้งานของสาขา และที่อยู่ของสาขา
ซ่ึงในการเพ่ิมรายละเอียดสาขา จ าเป็นจะต้องมีการยืนยันด้วยรหัส OTP ทุกครั้ง

22



ร้านค้าประเภทนิติบุคคล (ลบสาขา)4.2

ร้านค้าประเภทนิติบุคคล สามารถท าการแก้ไขข้อมูลสาขาได้ โดยเลือกแถบเมนูข้อมูลสาขา จากนั้นกด ดูเพ่ิม ที่รายการสาขาที่ต้องการท าการลบข้อมูล

23

กด “ลบสาขา”เพ่ือ
ท ารายการ



ร้านค้าประเภทนิติบุคคล (แก้ไขขอ้มูลสาขา)4.3

ร้านค้าประเภทนิติบุคคล สามารถท าการแก้ไขข้อมูลสาขาได้ โดยเลือกแถบเมนูข้อมูลสาขา จากนั้นกด ดูเพ่ิม ที่รายการสาขาที่ต้องการท าการแก้ไขข้อมูล

24



ร้านค้าประเภทนิติบุคคล4.3
ร้านค้าประเภทนิติบุคคล สามารถจัดการสาขา โดยเพ่ิม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลสาขาได้ โดยจะปรากฏแถบเมนู ข้อมูลสาขา

กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดบันทึก ยืนยันการแก้ไขข้อมูลสาขาด้วยรหัส OTP หน้าจอแสดงผลการแก้ไขส าเร็จ

1 2 3

25
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