
การจัดการข้อมูลร้านค้า
ผ่านแอปพลิเคชันถงุเงิน

แก้ไข/ เพิม/ ลด ข้อมูลทใีชใ้นการแสดง
บนเว็บคน้หารา้นคา้ที www.ถุงเงินกรงุไทย.com

ถงุเงนิversion 5.9.0
วนัที 24/01/2023 



ข้อมูลจะอัพเดตแบบ Real-
Time

เพอืให้ง่ายและสะดวกสําหรบัร้านค้าต่างๆ
ในการอัพเดตข้อมูลต่างๆ ทีจะแสดงบนเว็บ

ค้นหา



การเขา้ใชง้านหลงัจากเขา้สูร่ะบบบน
แอปฯถุงเงนิ

เลอืกเมนู
“ขอ้มูลรา้นคา้บนเว็บไซต”์

เพอืจะเขา้หนา้ แกไ้ข/ เพมิ/ ลบ ขอ้มูล

รา้นคา้ทสีามารถเห็นเมนูนีไดต้อ้งมคีณุสมบตัดิงันี
1. รา้นบุคคลธรรมดา สาขาหลกั และมกีารยนืยนัตวัตน

ผ่านเป๋าตงัไอดี
2. นิตบิุคคล สาขาหลกั และสาขายอ่ย ยนืยนัผ่าน OTP
3. รา้นคา้ธงฟ้า และรา้นกา๊ซ จะเขา้ใชง้านไดเ้พยีงสาขา

หลกัเท่านัน และยนืยนัตวัตนผ่านเป๋าตงัไอดี



ตงัค่าการเปด-ปด
การค้นหารา้นคา้

รา้นคา้สามารถ กดเปิด-ปิด เพอืที
ใหร้า้นตวัเอง คน้หาเจอบนเว็บ
หรอืไม่ก็ได ้

Note : 
1. กรณีทรีา้นคา้ มหีมายเหตแุดงๆ ปุ่ มนี

จะหายไป หมายถงึวา่ รา้นคา้ไดถ้กู
บลอ๊คในการคน้หาอยู่แลว้



ขอ้มูลรา้นคา้

จะแสดงขอ้มูลรา้นคา้ ประกอบดว้ย
1. ชอืรา้นคา้

2. ประเภท และประเภทย่อย รา้นคา้

Note : 
1. กรณีของรา้นแกส๊หรอืรา้นธงฟ้า จะมี

แสดงวา่ ถา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล
ตดิตอ่สาํนักงานพานิชยจ์งัหวดั

2. กรณีรา้นคา้ประเภทอนืๆ สามารถไป
แกไ้ขในเมนู “ขอ้มูลรา้นคา้”



รปูแบบบรกิาร
รูปแบบบริการ จะประกอบด้วย

1. รูปแบบหน้ารา้น/ ไม่มีหน้าร้าน
2. ช่วงราคา - ราคาสูงสุด

a. ไม่สามารถใส่ได้ตากว่าราคา
ตาสุด

b. ราคาตาสุด สามารถใส่ได้ 1 ขึน
ไป



รายละเอยีดรา้นคา้

ช่องให้ใสร่ายละเอียดร้านค้า - โดยทีจะ
ใสไ่ด้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ. ( ) 
- _ : @ * + / & ' " และเวน้วรรค
เท่านนั



ประกาศสาํคญัของ
รา้นคา้

ช่องให้ใส่ประกาศสาํคัญของร้าน - โดยทีจะใส่
ได้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ. ( ) - _ : @ * + / 
& ' " เวน้วรรค และอโีมจเิท่านนั



รปูภาพ
ประกอบรา้นคา้

รูปภาพประกอบร้านค้า ประกอบไป
ด้วย

1. ใสรู่ปภาพได้สูงสุด 6 รูป
2. ให้เลือกรูปภาพใส่ได้

a. ใช้ไฟล์ JPG, JPEG, PNG 
เท่านัน

b. ขนาดไฟล์ 1280*960
3. รูปแรกจะเปนรูปหน้าปก
4. สามารถลบรูปภาพได้
5. สามารถย้ายรูปภาพได้

หมายเหต:ุ ปจจุบันระบบปฏิบัติการ
Android สามารถอัพโหลดภาพได้ทีละ
1 รูปเท่านัน



โปรโมชนั
ประกอบไปด้วย

1. ให้เลือกรูปภาพใส่ได้
a. ใช้ไฟล์ JPG, JPEG, PNG 

เท่านัน
b. ขนาดไฟล์ 1280*960

2. ช่องชือโปรโมชัน
3. รายละเอียดโปรโมชัน
4. กําหนด วันทีเริมต้น-สนิสุด

โปรโมชัน



สว่นลด
ประกอบไปด้วย

1. ให้เลือกรูปภาพใส่ได้
a. ใช้ไฟล์ JPG, JPEG, PNG 

เท่านัน
b. ขนาดไฟล์ 1280*960

2. ช่องชือสว่นลด
3. รายละเอียดสว่นลด
4. กําหนด วันทีเริมต้น-สนิสุด

สว่นลด
5. รูปแบบสว่นลด

a. บาท
b. เปอร์เซ็น

6. ช่องใส่ รูปแบบสว่นลด
a. บาท
b. เปอร์เซ็น



สนิคา้และบรกิาร

แก้ไข เพิมสนิค้า/ บริการ ประกอบไป
ด้วย

1. ให้เลือกรูปภาพใสไ่ด้
a. ใช้ไฟล์ JPG, JPEG, PNG 

เท่านัน
b. ขนาดไฟล์ 1280*960

2. ช่องใสชื่อสินค้าและบริการ
3. ราคา



ทอียู่รา้นคา้ Map

Map  ประกอบไปด้วย

1. ปุม เปด-ปดการค้นหาบนแผนที
2. ปุมยืนยันตําแหน่งร้านค้า

โดยทีมี La, Long จะยึดตาม La,Long 
ก่อนเสมอ
การเปลียน หมุด ทีนี จะเปลียนการ
เปลียน หมุด ทีบนApp ด้วยเช่นกัน



ทอียู่รา้นคา้
(Address)

ทอียูร่า้นคา้ จะแสดงเป็น ขอ้มูลทอียูต่ามที
ใหไ้วก้บัถงุเงนิ ในการเปลยีนแปลง ทอียู่

สว่นนี จะสง่ผลตอ่ทอียุร่า้นคา้ทงัระบบ เชน่
ในเว็บถงุเงนิกรงุไทย ใน self 

management

หมายเหต ุ: กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลทอียู่
สามารถไปแกไ้ขไดใ้นเมนู “ขอ้มูลรา้นคา้”



เบอรโ์ทรตดิตอ่

เบอร์ติดต่อร้านค้า ระบุได้สูงสดุ 2 เลขหมาย

โดยที ร้านสาขาหลัก จะมี prefil เบอร์โทรศัพท์
จากเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อมาให้อัตโนมัติ กรณี
ร้านสาขายอ่ย ร้านค้าต้องระบุเพิมเติมเอง



วนัเวลาเปิด-ปิด

รา้นคา้สามารถเลอืกได ้ 3 แบบ
1. เปิด24 ชม.

2. เปิด-ปิด ชว่งเวลาเดยีวกนั
3. Customer เปิด-ปิด ตามวนั

และสามารถใส่ “ชว่งวนัหยดุรา้นคา้” 



สงิอํานวย
ความสะดวก

แบ่งตาม ประเภทรา้นคา้ โดยทสีงิอํานวยความ
สะดวก ของแต่ละประเภทกจิการจะแสดงแตกตา่ง
กนั โดยแบ่งกลุม่เป็น

1. อาหาร ของหวาน เครอืงดมื
2. ทพีกั/ โรงแรม
3. หมวดอนืๆ (ประเภทรา้นคา้อนืๆ จะแสดง

สงิอํานวยความสะดวกใหเ้ลอืกตามภาพ
ดา้นลา่ง

อาหาร ของหวาน
เครอืงดืม ทพีัก/ โรงแรม

หมวดอืนๆ



ชอ่งทางตดิตอ่อนืๆ
รา้นคา้สามารถระบุชอ่งทางการตดิตอ่อนืๆ 
เพมิเตมิ ไดแ้ก ่สอืSocial Media ตา่งๆ
ทรีา้นคา้นันๆ มี ม6ี ชอ่งทาง

1. Facebook
2. Instagram
3. Line 
4. Youtube
5. Tiktok
6. Website

เพอืเป็นการใหล้กูคา้เขา้ถงึรา้นคา้นันๆ



ชอ่งทางรบัเงนิ

ช่องทางชําระเงิน ระบบจะทําการใสม่า
ให้ โดยยึดจาก ช่องทางชําระเงินที
ร้านค้านันๆ เข้าเงือนไขโครงการ

ทุกช่องทางชําระเงิน จะต้องกดรับ
term and condition บน app ก่อน



เว็บไซตค์น้หารา้นคา้ถงุเงนิ


