
คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงิน

โครงการ เพิ่มก าลังซื้อ



โครงการ เพิ่มก าลังซื้อ

ระยะเวลาโครงการ

รา้นค้าทีเ่ขา้เง่ือนไขโครงการ

1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 64

รา้นค้าถุงเงินทีเ่ขา้รว่มโครงการ

“คนละครึง่ เฟส 3”

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ทีม่าและวัตถุประสงค์

- ลูกค้าสิทธิบัตรสวัสดิการ 13.69 ล้านคน
- ลูกค้าสิทธิบัตรประชาชน 2.5 ล้านคน

โดยลูกค้าดังกล่าวจะต้องไมเ่ป็นลูกค้าท่ีเขา้รว่มโครงการ
“คนละครึง่ เฟส 3” และ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิม่ก าลังการซื้อ ท้ังยงัสนบัสนนุ
ผู้ประกอบการรา้นค้า

- โดยการรับช าระผา่นแอปพลิเคชนัถงุเงิน ผ่านการสแกนบตัร
สวัสดิการ หรือบตัรประชาชน

- เดือน ก.ค. – ต.ค. ใหส้ทิธิ 200 บาท/คน/เดือน (สทิธิไมส่ะสม) 
- เดือน พ.ย. – ธ.ค. ให้สทิธิ 500 บาท/คน/เดือน (สทิธิไมส่ะสม) 
- รวมท้ังโครงการไมเ่กิน 1,800 บาท



โครงการ เพิ่มก าลังซื้อ - เขา้ใช้งานครั้งแรก

1 2 3

เลือกรับเงินผ่าน
โครงการเพิ่มก าลังซ้ือ

กด “ยอมรับ”
ข้อตกลงและเง่ือนไข

เลือกเมนู
โครงการ เพิ่มก าลังซ้ือ



โครงการ เพิ่มก าลังซื้อ - รบัช าระผ่านบตัรสวัสดิการแห่งรฐั

1 2 3 4 5 6 7 8

Home สแกน
บตัรสวัสดิการ กรอกจ านวนเงิน เลือกวิธียืนยัน

การช าระเงิน ใส่ PIN/สแกนหน้า ยืนยัน
การช าระเงินเลือกบตัรสวัสดิการแห่งรฐั ผลการท ารายการ



1 2 3 4 5 6 7 8

Home สแกน
บตัรประชาชน

ตรวจสอบ/แก้ไข
หมายเลขบตัรประชาชน กรอกจ านวนเงิน เลือกวิธียืนยัน

การช าระเงิน ใส่ PIN/สแกนหน้า ผลการท ารายการยืนยัน
การช าระเงินเลือกบตัรประชาชน

9

โครงการ เพิ่มก าลังซื้อ - รบัช าระด้วยบตัรประชาชน



4.2 5 6 7

Home สแกนบัตรประชาชน
ตรวจสอบ/แก้ไขหมายเลข

บัตรประชาชนและกดปุม่ยืนยัน
ให้ลูกค้ากด “ยอมรับ” 
ข้อตกลงและเง่ือนไข

Remark: กรณีลูกค้า (เจ้าของบัตรประชาชน) มีการยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขโครงการเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการแสดงหน้าจอข้อตกลงและเง่ือนไขให้กดยอมรับอีก

โครงการ เพิ่มก าลังซื้อ - รบัช าระด้วยบตัรประชาชน (ครั้งแรก)



โครงการ เพิ่มก าลังซื้อ - รายการวันนี้
1 2

เลือก รายการวันนี้ หน้าจอ แสดงรายการรับเงินวันนี้

ปุม่ การรบัเงิน แสดงเวลา
โอนเงินเข้าบัญชีร้านค้า
ของแต่ละช่องทาง/
โครงการฯ



โครงการ เพิ่มก าลังซื้อ - สรุปยอดยอ้นหลัง (รายวัน)
1 2

1.1 1.2เลือก สรุปยอดย้อนหลัง หน้าจอแสดงรายการรับเงินตามวันท่ีเลือก

เลือกวันท่ีต้องการเรียกดูรายการกดท่ีแถบ เลือกวันท่ี

*จ ากัด 1,000 รายการต่อวัน



โครงการ เพิ่มก าลังซื้อ - สรุปยอดยอ้นหลัง (รายเดือน)
1 2

1.1 1.2
เลือก สรุปยอดย้อนหลัง หน้าจอแสดงรายการรับเงินตามเดือนท่ีเลือก

เลือกเดือนท่ีต้องการเรียกดูรายการกดท่ีแถบ เลือกเดือน

*จ ากัด 1,000 รายการต่อวัน



โครงการ เพิ่มก าลังซื้อ - รายการยอ้นหลังและสรุปยอด 
รายการย้อนหลัง สรุปยอด



Error Message



โครงการ เพิม่ก าลังซื้อ

เมื่อสิ้นสุดโครงการ กรณโีครงการถูกระงับเมื่อรา้นค้าได้รบัอนุมติั
เข้ารว่มโครงการ ระบบปิดท าการ กรณปิีดการเข้าถึงท่ีต้ังของแอปฯ



โครงการ เพิม่ก าลังซื้อ - Error รบัช าระผา่นบัตรสวัสดิการแห่งรฐั

เมื่อใช้บัตรสวัสดิการ
ช าระค่าสินค้าท่ีร้านค้าตัวเอง

เมื่อ กรอกรหัส PIN ผิด
เกิน 4 คร้ัง

เปิดการต้ังค่าให้เข้าถึง
กล้องถ่ายรูป

การอนุญาตให้แอปฯ ถุงเงิน
เข้าถึงกล้อง เพ่ือใช้สแกนบัตร

1 2

1.1 1.2 2.1 2.2



โครงการ เพิม่ก าลังซื้อ - Error รบัช าระด้วยบัตรประชาชน

1 2

1.1 1.2 2.1 2.2

เปิดการต้ังค่าให้เข้าถึง
กล้องถ่ายรูป

การอนุญาตให้แอปฯ ถุงเงิน
เข้าถึงกล้อง เพ่ือใช้สแกนบัตร

เมื่อไม่สามารถ
สแกนบัตรประชาชนได้

ไม่สามารถสแกนบัตรได้
เนื่องจากข้อมูลบนบัตรไม่ชัดเจน



โครงการ เพิม่ก าลังซื้อ - Error ขั้นตอนยนืยนัเลขบตัรประชาชน

หมายเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง เมื่อระบบขัดข้อง
ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน

ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนี้



โครงการ เพิม่ก าลังซื้อ - Error ขั้นตอนใสร่หสั PIN

ไมส่ามารถใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันได้
เนื่องจากมกีารแก้ไขเลขบตัรประชาชน ใส่รหัส PIN ไมถู่กต้อง ใส่รหัส PIN ผิดเกินจ านวน

กรุณาติดต่อสาขา



โครงการ เพิม่ก าลังซื้อ - Error ขั้นตอนการสแกนหน้าเพื่อยนืยนั

เมื่อไม่สามารถ
สแกนบัตรประชาชนได้

ไม่สามารถสแกนบัตรได้
เนื่องจากข้อมูลบนบัตรไม่ชัดเจน



โครงการ เพิม่ก าลังซื้อ - Error ขั้นตอนตรวจสอบขอ้มลูหลังการสแกนหน้า

เมื่อไม่สามารถ
สแกนบัตรประชาชนได้

ไม่สามารถสแกนบตัรได้
เนื่องจากข้อมูลบนบัตรไม่ชัดเจน



โครงการ เพิม่ก าลังซื้อ - Error ขั้นตอนยนืยนัการช าระเงิน

กรณีแอปพลิเคชัน
ถูกระงับการใช้งาน

กรณีโครงการถูกระงับการใช้งาน กรณีท ารายการนอกเวลาท าการ
(ระบบปิดท าการ)

ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนโครงการ
ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนี้

กรณีใช้บัตรประชาชน
ช าระค่าสินค้าท่ีร้านค้าตัวเอง


