
พรอมดูแลและใหบริการ หากปาย QR ชำรุด หรือ สูญหาย โทร.1326

QR Code เดียวเอาอยู
รับชำระไดดวย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

และพรอมเพย ทุกธนาคาร

ลูกคาจาย ไดรับ SMS แจงเตือนทันที
 พรอมกันทั้งเจาของราน
และลูกจาง สูงสุด 5 เบอร

ชวยโปรโมทราน ขยานฐาน
ลูกคา เพิ่มโอกาสทางการขาย

คืนคาธรรมเนียม
กรณีโอนเงินออกบัญชีธนาคาร

15 บาท/ ครั้ง
(100 ครั้ง/ เดือน)

ชวยทำโปรโมชัน
ดันยอดขาย สรางรายไดเพิ่ม



สมัคร ทรูมันนี่ วอลเล็ท อยางไร?

* สแกนหนาบัตร / หลังบัตรประชาชน และใบหนา โดยใชกลองมือถือของคุณ

ดาวนโหลดแอป
ทรูมันนี่ วอลเล็ท จาก

App Store หรือ Play Store

1

คลิก “ฉัน” 
เลือก “สมัครสมาชิก”

2

กรอกหมายเลข
โทรศัพทมือถือของคุณ

3

กรอกรหัส OTP 
ที่ไดรับ

4

คลิก
“สมัครบริการ”

5

คลิก “สแกนบัตร”
เพื่อสแกนหนาบัตรประชาชน

ของคุณ

6

คลิก “สแกนบัตร”
เพื่อสแกนหลังบัตรประชาชน

ของคุณ

7

คลิก “เริ่มสแกน”
เพื่อสแกนใบหนาของคุณ

8

กรอก
“อีเมลของคุณ”

9

กรอก “ขอมูลสวนตัว
ของคุณใหละเอียดและครบถวน” 

10

คลิก “ตกลง เพื่อยันยัน
และจบขั้นตอนการสมัครบริการ”

11



วิธี สแกนจายคาสินคาและบริการ

ขั้นตอน การเพิ่มเบอร SMS รูทั้งราน
เพิ่มเบอรพนักงาน เพื่อรับ SMS แจงเตือนเงินเขา งายๆ ดวยมือถือของเจาของรานคา

* เจาของรานสามารถเพิ่มเบอรพนักงานไดสูงสุด 5 เบอร และลบเบอรออกไดเมื่อพนักงานลาออก

* รานคาสามารถตรวจสอบการชำระเงินผาน QR Code ไดทันที
โดยสังเกตุจากเครื่องหมายถูก ที่กระพริบบนหนาจอของลูกคา หรือเช็กขอความ SMS จากบริการแจงเตือนเงินเขา
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1

99.99

ตรวจสอบขอมูล
และคลิก 

“ยืนยันการโอนเงิน”

คลิก ”สแกน” สแกนที่ QR 
ของรานคา

ใสจำนวนเงิน
คลิก “โอนเงิน”

ทำรายการสำเร็จ
แสดงหนาจอนี้

แกรานคา

1 2 3 4 5

คลิก
“บริการดานรานคา”

1

คลิก
“SMS รูทั้งราน”

2

คลิก
“เพิ่มเบอรโทรศัพท

พนักงาน”

3

กรอกเบอรโทรศัพทพนักงาน
ที่ตองการเพิ่ม แลวคลิก

“ยืนยัน”

4

ตรวจสอบขอมูล
แลวคลิก “ยืนยัน” เพื่อยอมรับเงื่อนไข

5

กรอก “รหัส OTP”
ที่ไดรับ

ทำการเพิ่มเบอรโทรศัพท
พนักงานสำเร็จเรียบรอยแลว
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วิธี ผูกบัญชีธนาคาร

• ธนาคารไทยพาณิชย •

• ธนาคารกสิกรไทย •

วิธีการเชื่อมบัญชีธนาคารอื่นๆ ดูไดที่        www.truemoney.com/bank-fund-in

กดเติมเงิน
เขาบัญชี

กดเชื่อมบัญชี
กับธนาคารไทยพาณิชย

กรอกเลขบัตร ATM
และทำตามขั้นตอน

ของธนาคารไทยพาณิชย

เชื่อมบัญชีกับธนาคาร
ไทยพาณิชย สำเร็จ และกด

เพื่อเติมเงินไดทันที

กดเติมเงิน
เขาบัญชี

กดเชื่อมบัญชี
กับธนาคารกสิกรไทย

กรอกเลขบัญชี
และทำตามขั้นตอน

ของธนาคาร

ล็อกอินผานชองทาง
KPLUS เพื่อคลิก

ยืนยันที่ “LIFE PLUS”

เชื่อมบัญชีสำเร็จ
และกด

เพื่อเติมเงินไดทันที

เติมเงินเขาแอป ผานชองทางอื่นๆ

รานทรูช็อป

1

1 2 3 4 5

2 3 4



วิธี โอนเงินออกจากธนาคาร

ติดตามขาวสาร ผานแอปงายๆ

คลิก “โอนเงิน”
เลือกบัญชีผูรับเปน
“บัญชีธนาคาร”

เลือกธนาคารปลายทาง
ที่ตองการโอนเงินเขา

2

ใสเลขที่บัญชีและจำนวนเงิน
(ขั้นต่ำ 100 บาท/ รายการ)

โดยตองมีเงินในวอลเล็ทอยางนอย 115 บาท
ถึงจะสามารถโอนได

3

เปดแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
เลื่อนลงไปที่หัวขอ “บริการอื่นๆ”

1

เลื่อนไปขวาสุดจะพบเมนู “บริการดานรานคา”
คลิกดูขาวสาร สิทธิประโยชน 

คำแนะนำวิธีการใชบริการดานตางๆ ไดเลย

สอบถามบริการดานรานคา โทร 1326      www.truemoney.com/partner-merchant

2

ตรวจสอบขอมูล และกด
“ยืนยันการโอนเงิน”

4

ใสรหัส “OTP”
และคลิก “ยืนยัน”

5

ทำรายการสำเร็จ
เงินจะโอนเขาบัญชีผูรับภายใน 1 ชม.*

6

* เงินเขาบัญชีธนาคารใน 1 ชม. ระหวางเวลา 02.00 - 23.00 น. ของทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ
พิเศษ! รานคาไดรับเงินคืนคาธรรมเนียม 15 บาท/ ครั้ง สูงสุด 100 ครั้ง/ เดือน

1

1


