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Web Registration - flow การสมัคร

3

www.คนละครึ่ง.com

NEW! TungNgern User

2 3

กรอกข้อมูลสําหรับลงทะเบียน ยืนยันรหัส OTP

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
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กรอกข้อมูลร้านค้า

เลือกโครงการภาครัฐที่ต้องการสมัคร
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ตรวจสอบข้อมูล
ยืนยันการสมัคร
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Web Registration - Instruction

กรอกข้อมูลสําหรับลงทะเบียน2

กรอกรหัส OTP เพ่ือยืนยันการลงทะเบียน3

เข้าเว็บไซต์ด้วย url >> www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ถุงเงินกรุงไทย.com1

ยินยอม รับทราบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข4

กรอกข้อมูลร้านค้า (สําหรับร้านค้าถุงเงินที่ลงทะเบียนใหม่) / กรอกข้อมูลเพ่ิมเติม (สําหรับร้านค้าถุงเงินเดิม)5

เลือกโครงการภาครัฐที่ต้องการสมัคร6

4

ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการสมัคร7

https://www.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/


1

1

2

Web Registration - เข้าเว็บไซต์ด้วย url >> www.คนละครึ่ง.com
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2 Web Registration - เลือก “ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสําหรับร้านค้าใหม่”
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ร้านค้าใหม่ : กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์หลัก) สําหรับที่จะใช้ log in เข้าแอปฯ
ร้านค้าเดิม : กรอกเลขบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์หลัก) สําหรับที่จะใช้ log in เข้าแอปฯ 
ที่เคยลงทะเบียนไว้เป็นร้านค้าถุงเงิน

3 Web Registration - กรอกข้อมูลสําหรับลงทะเบียน
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Web Registration - กรอกรหัส OTP เพ่ือยืนยันการลงทะเบียน

รหัส OTP มีอายุ 3 นาที และ 1 เลขบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
สามารถขอรหัส OTP ได้ไม่เกิน 5 ครั้ง/วัน 
และ ใส่ OTP ผิดได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อการขอรหัส 1 ครั้ง

4
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1 ร้านค้าใหม่
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Web Registration - ยินยอม รับทราบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข5

ร้านค้าใหม่ : กดยินยอม รับทราบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

10

New User



Web Registration - กรอกข้อมูลร้านค้า

ร้านค้าใหม่ : กรอกข้อมูลรายละเอียดร้านค้าถุงเงิน
ร้านค้าเดิม : ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลการติดต่อร้านค้า
          ให้เป็นปัจจุบัน

6
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Web Registration - เลือกโครงการภาครัฐที่ต้องการสมัคร/สมัครแอปฯถุงเงิน

การสมัครเข้าร่วมโครงการภาครัฐ  : ร้านค้าสามารถเลือกสมัครโครงการภาครัฐในขัน้ตอนการสมัครร้านค้าถุงเงิน 
การสมัคร แอปฯ ถุงเงิน  : กรณตี้องการสมัครแอปฯ ถุงเงินเท่านัน้ เลือก “สมัครเพ่ิมเติม ภายหลัง”  หรือกลับเข้ามาเพ่ือสมัครโครงการภาครัฐภายหลัง

7

กรณีต้องการสมัครโครงการคนละครึ่ง

กรณีต้องการสมัครแอปฯ ถุงเงินเท่านัน้
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New User



Web Registration - ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล : เมื่อร้านค้าตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย และกดปุ่มยืนยัน

8
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New User



Web Registration - สมัครร้านค้าถุงเงินและโครงการภาครัฐสําเร็จ

สมัครร้านค้าถุงเงินสําเร็จ : ร้านค้าสามารถเริ่มใช้งานแอปฯ ถุงเงินได้ทันที
สําหรับผลการสมัครโครงการภาครัฐ อาจมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมและต้องรอผลการตรวจสอบประมาณ 5-7 วันทําการ
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New User



2 ร้านค้า
ถุงเงินกรุงไทยเดิม

15



ร้านค้าถุงเงินกรุงไทยเดิม - การแก้ไขข้อมูล3
ร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา สามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้า โดยการเลือกแถบเมนู ข้อมูลร้านค้า จากนัน้กดแก้ไข
เมื่อทําการแก้ไขข้อมูลร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ให้กด บันทึก

Existing User
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ร้านค้าถุงเงินกรุงไทยเดิม - การสมัครโครงการภาครัฐ4
ร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา สมัครโครงการภาครัฐ โดยการเลือกแถบเมนู ช่องทางการรับเงิน 
และเลือกโครงการที่ต้องการสมัคร จากนัน้กด ยืนยัน

Existing User
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ร้านค้าถุงเงินกรุงไทยเดิม - สมัครโครงการภาครัฐสําเร็จ5
สําหรับผลการสมัครโครงการภาครัฐ อาจมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมและต้องรอผลการตรวจสอบประมาณ 5-7 วันทําการ

Existing User
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3
ร้านค้าเดิม

ที่เคยเข้าร่วมโครงการ
คนละครึ่งเฟส 4
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ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4
ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เมื่อเข้าเว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทย จะขึ้นสถานะอนุมัติเข้าร่วมโครงการ ร้านค้าสามารถเข้าใช้งานแอปฯถุงเงิน
เพ่ือกดรับเงื่อนไขโครงการฯ และใช้งานได้ตามช่วงเวลาที่โครงการฯกําหนด

20

กรณีร้านค้าเข้าเว็บไซต์ ถุงเงินกรุงไทย ร้านค้าสามารถเข้าแอปฯถุงเงิน เลือกเมนูโครงการคนละครึ่ง
เพ่ือกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และสามารถเริ่มรับชําระค่าสินค้าและ

บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 



More Details
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Web Registration - ตัวอย่างหน้าจอแจ้งผลการสมัครโครงการภาครัฐ

ร้านค้าสามารถ log in เพ่ือตรวจสอบสถานะการสมัครโครงการภาครัฐ เลือกแท็บ “ช่องทางรับเงิน”
อนุมัติเข้าร่วมโครงการ รอผลอนุมัติ ถูกยกเลิกการสมัคร ประเภทกิจการไม่เข้าเงื่อนไข

ไม่อนุมัติเข้าร่วมโครงการ ถูกระงับการใช้งาน สมัครก่อนวันที่เปิดรับสมัคร กิจการนิติบุคคล (ไม่เข้าเงื่อนไข)
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Web Registration - การสมัครร้านค้า/เข้าร่วมโครงการภาครัฐ

เวลาทําการ : ร้านค้าสามารถสมัครร้านค้า/เข้าร่วมโครงการภาครัฐผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 06.00 - 22.00 น. 

นอกเวลาทําการ
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Web Registration - Mobile info 
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Web Registration - Error ขั้นตอนการลงทะเบียน

นอกเวลาทําการ

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

พบเลขบัตรประชาชนแต่ไม่พบ
เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนร้านค้าถูกระงับเข้าใช้งาน

เบอร์มือถือที่ใช้ผูกไว้กับบัญชี
ถุงเงินอื่น กรณี log in ด้วยเบอร์ร้านสาขา
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Web Registration - Error ขั้นตอนการขอ OTP

กรอก OTP ไม่ถูกต้อง

ใส่ OTP ผิด เกิน 3 ครัง้

OTP มีอายุ 3 นาที หาก OTP หมดอายุ 
ให้ขอ OTP ใหม่อีกครัง้

ขอ OTP เกิน 5 ครัง้ต่อวัน
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Web Registration - Error ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้านค้า
บัญชีที่ใช้ลงทะเบียน

ไม่ถูกต้องตามประเภทบัญชีที่กําหนด

บัญชีประเภท Joint Account ไม่
สามารถใช้ละเบียนได้

ไม่พบเลขบัญชี/เลขบัญชีไม่ถูกต้อง

Session Timeout (เกิน 15 นาที)

สถาะบัญชีไม่ Active

ระบบขัดข้อง
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Web Registration - Pop up ขั้นตอนการสมัครโครงการภาครัฐ (1/2)

ดูเพ่ิม : ร้านค้าสามารถกดปุ่ม “ดูเพ่ิม” เพ่ือดูรายละเอียด/เงื่อนไข ร้านค้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการภาครัฐต่างๆ ได้
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Web Registration - Pop up ขั้นตอนการสมัครโครงการภาครัฐ (2/2)

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ : หน้าต่างแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอม สําหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ

5
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คู่มือการใช้งานถุงเงิน

สําหรับร้านค้าโครงการคนละครึ่ง
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การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงิน

รองรับโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android 5.0+ ขึ้นไป

และโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ iOS 10.0+ ขึ้นไป
สแกนเพ่ือดาวน์โหลดแอปฯ ถุงเงิน

เปิดแอปฯ App Store            หรือ Google Play หรือ Play Store1

พิมพ์ค้นหา "ถุงเงิน" ในช่องค้นหา2

เลือก “GET”                                        หรือ เลือก “ติดตัง้”3

https://tungngern.page.link/jofZ


33

แอปพลิเคชันถุงเงิน - การเข้าใช้งานครั้งแรก

เลือกเข้าใช้งานถุงเงิน  ได้ 2 วิธี

1

2

เงื่อนไข
● เข้าใช้งานได้ในกรณีเจ้าของร้านและมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาเท่านัน้ 
● มีการใช้งานแอปฯเป๋าตังและแอปฯถุงเงินบนเครื่องเดียวกัน
● แอปฯเป๋าตังต้องมีการยืนยันตัวตนของเจ้าของร้านแล้ว

เงื่อนไข
● ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ตอนสมัครใช้บริการถุงเงิน
● กรณีบุคคลธรรมดาเข้าใช้งานได้สูงสุด 3 เครื่องโทรศัพท์



เข้าสู่หน้าหลักถุงเงิน

การเข้าใช้งานแอปฯ “ถุงเงิน” ด้วยแอปฯ “เป๋าตัง”

1 2 3

เลือก “เป๋าตัง” เลือก “ดําเนินการต่อ”
เพ่ือไปแอปฯเป๋าตัง ใส่ PIN เป๋าตังเลือก “เจ้าของร้าน”

4

กด “ยืนยัน”

7

กรณีเข้าสู่ระบบครั้งแรก

5 6

กด ”ตกลง”
เพ่ือระบุตําแหน่งร้านค้า

34

แอปพลิเคชันถุงเงิน - การเข้าใช้งานครั้งแรก
เงื่อนไข
● เข้าใช้งานได้ในกรณีเจ้าของร้านสถานะบุคคลธรรมดาเท่านัน้
● มีการใช้งานแอปฯเป๋าตังและแอปฯถุงเงินบนเครื่องเดียวกัน
● แอปฯเป๋าตังต้องมีการยืนยันตัวตนของเจ้าของร้านแล้ว



เข้าสู่หน้าหลักถุงเงิน

การเข้าใช้งานแอปฯ “ถุงเงิน” ด้วยเบอร์โทรศัพท์

1 2 3

เลือก “เบอร์มือถือ” ใระบุเบอร์โทรศัพท์
เพ่ือขอ OTP

เลือก “เจ้าของร้าน”

4

กรอก OTP จาก SMS
เพ่ือยืนยันเข้าระบบ

5 6

กด ”ตกลง”
เพ่ือระบุตําแหน่งร้านค้า
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แอปพลิเคชันถุงเงิน - การเข้าใช้งานครั้งแรก

กรณีเข้าสู่ระบบครั้งแรก



เข้าสู่หน้าจอ
ใส่จํานวนเงิน กรอกจํานวนเงินที่ต้องการ สร้าง QR รับเงิน

เพ่ือให้แอปฯ เป๋าตัง สแกน
ได้รับแจ้งเตือน

เมื่อได้รับเงินแล้ว
กด “ยอมรับ”

ข้อตกลงและเงื่อนไข
เลือกเมนู

โครงการ คนละครึ่ง

36

โครงการคนละครึ่ง - วิธีการใช้งาน

1 2 3 4 5 6
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โครงการคนละครึ่ง - รายการวันนี้

1 2

เลือกเมนู “รายการวันนี้” ระบบแสดงรายการยอดขายวันนี้

เลือกรายการที่ต้องการดูสลิป
ร้านค้าสามารถกดบันทึกใบเสร็จได้

รูปใบเสร็จรับเงิน
ทีถู่กบันทึกในโทรศัพท์
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โครงการคนละครึ่ง - สรุปยอด

สรุปยอดย้อนหลังรายวัน

เลือกเมนู “สรุปยอด”
ระบบแสดงรายการ

สรุปยอดขายย้อนหลัง

1 เลือก “รายวัน”

2 เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน

3 ระบบแสดงยอดขายรวมในวันที่เลือก

4 ระบบแสดงสัดส่วนยอดขาย

5 ระบบแสดงยอดขายรายโครงการ

สามารถกด “ดูรายการขายทัง้หมด”
เพ่ือแสดงรายละเอียดรายการย้อนหลัง

ร้านค้าสามารถดูย้อนหลังได้ 3 โดยไม่นับเดือนปัจจุบัน
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โครงการคนละครึ่ง - สรุปยอด

สรุปยอดย้อนหลังรายเดือน

เลือกเมนู “สรุปยอด”
ระบบแสดงรายการ

สรุปยอดขายย้อนหลัง

1 เลือก “รายวัน”

2 เลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน

3 ระบบแสดงยอดขายรวม
ในเดือนที่เลือก

4 ระบบแสดงสัดส่วนยอดขาย

5 ระบบแสดงยอดขาย
รายโครงการ

สามารถกด “ขอรายงานการขาย”
โดยระบบจะส่งเข้าอีเมลที่ร้านค้าได้ตัง้ค่าไว้

เลือกรูปแบบไฟล์ 
และกด ส่งคําขอรายงานการขาย

ส่งคําขอรายงานการขายสําเร็จ
(ตรวจสอบที่อีเมลที่แจ้งไว้)

3.1 3.2

ปัจจุบันร้านค้าสามารถดูย้อนหลังได้ตัง้แต่ มกราคม 2565 ( กรณีปี 66 ขึ้นไป : ขอดูย้อนหลังได้ ถึง ม.ค. ของปีที่ผ่านมา ) 
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โครงการคนละครึ่ง - วิธีการตั้งค่าอีเมล (1/2)
เงื่อนไข
● เข้าใช้งานได้ในกรณีเจ้าของร้านสถานะบุคคลธรรมดาเท่านัน้
● มีการใช้งานแอปฯเป๋าตังและแอปฯถุงเงินบนเครื่องเดียวกัน
● แอปฯเป๋าตังต้องมีการยืนยันตัวตนของเจ้าของร้านแล้ว

กรณีบุคคลธรรมดา

1 52 3

เลือก “ข้อมูลร้านค้า” เลือก “ดําเนินการต่อ”
เพ่ือไปแอปฯเป๋าตัง ใส่ PIN เป๋าตังเลือกเมนู “ตัง้ค่า”

4

เลือก “อีเมล”
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โครงการคนละครึ่ง - วิธีการตั้งค่าอีเมล (2/2)
เงื่อนไข
● เข้าใช้งานได้ในกรณีเจ้าของร้านสถานะบุคคลธรรมดาเท่านัน้
● มีการใช้งานแอปฯเป๋าตังและแอปฯถุงเงินบนเครื่องเดียวกัน
● แอปฯเป๋าตังต้องมีการยืนยันตัวตนของเจ้าของร้านแล้ว

กรณีบุคคลธรรมดา

7 8

กรอก OTP
จากอีเมลที่ทําการตัง้ค่า ทําการตัง้ค่าอีเมลสําเร็จกรอกอีเมล

และกด “บันทึก” ตัวอย่างอีเมลที่รับรหัส OTP

6
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โครงการคนละครึ่ง - วิธีการตั้งค่าอีเมล (1/2)

กรณีนิติบุคคล

1 2 3

เลือก “ข้อมูลร้านค้า” เลือก “ดําเนินการต่อ”
เพ่ือไปแอปฯเป๋าตังเลือกเมนู “ตัง้ค่า”

4

เลือก “อีเมล”
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โครงการคนละครึ่ง - วิธีการตั้งค่าอีเมล (2/2)

กรณีนิติบุคคล

6 7

กรอก OTP
จากอีเมลที่ทําการตัง้ค่า ทําการตัง้ค่าอีเมลสําเร็จกรอกอีเมล

และกด “บันทึก” ตัวอย่างอีเมลที่รับรหัส OTP

5



Error Message
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โครงการคนละครึ่ง - Error Message (1/2)

กรณีโครงการถูกระงับ ระบบปิดทําการ

เมื่อร้านค้าได้รับอนุมัติ
เข้าร่วมโครงการ กรณีส้ินสุดโครงการ

กรณีปิดการเข้าถึงที่ตัง้ของแอปฯ

Andriod IOS
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IOS

Fake Location

กรณีร้านค้าถูกระงับ
การใช้งาน

กรณีระงับ
การเข้าร่วมโครงการ

QR หมดอายุ ระบบปิดทําการ

กรณีปิดการเข้าถึงที่ตัง้ของแอปฯ

กรณีระบบขัดข้อง

Andriod

โครงการคนละครึ่ง - Error Message (2/2)


