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รายละเอียด

• ลงทะเบียนรา้นค้าเพ่ือเข้าใช้งานครัง้แรก

• ขาย/รับช าระเงนิ

• จัดการสินค้า

• เรยีกดูรายงานการขาย

• จัดการบัญชีพนักงาน

• ขอป้าย QR



ลงทะเบียนรา้นค้าเพ่ือเข้าใช้งาน
ครั้งแรก
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ดาวน์โหลดแอปพลเิคชันจัดการรา้นคา้ ทีทีบี สมารท์ช็อป และเลอืก “ยืนยันผู้ใช้” ส าหรบัลกูคา้นิติบุคคลที่สมัครขอใช้บริการกับธนาคาร 

โดยจะได้รบัข้อความแจ้งเตือนทาง SMS และได้รบัรหัสเข้าใช้งานครัง้แรกทางอีเมล ที่แจ้งในใบค าขอใช้บรกิาร 

1. ลงทะเบียนร้านค้าเพ่ือเข้าใช้งานครั้งแรกส าหรบัลูกค้านิติบุคคล (1/2)

1. ดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั ttb
smart shop และเลือก “ยืนยนั
ผูใ้ช”้

2. กรอกรหสัเขา้ใชง้านท่ีไดร้บัทาง
อีเมลท่ีลงทะเบียน พรอ้มกด
“เครื่องหมายถกู” เพ่ือยอมรบั หลงั
อา่นขอ้ก าหนดและเง่ือนไข และกด 
“ถดัไป”

3. ระบบแสดงขอ้มลูรา้นคา้ที
ลงทะเบียนไว ้หลงัจาก
ตรวจสอบขอ้มลู ใหก้ด “ยืนยนั”

4. ตัง้คา่ขอ้มลูผูใ้ชง้าน และ
กด “ถดัไป”

5. ใสร่หสั OTP ท่ีไดร้บั SMS จาก
เบอรโ์ทรศพัทท่ี์ลงทะเบียนใชง้านแอป
พลิเคชนั เพ่ือยืนยนัตวัตน
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1. ลงทะเบียนร้านค้าเพ่ือเข้าใช้งานครั้งแรกส าหรบัลูกค้านิติบุคคล (2/2)

6. สรา้งรหสัผา่นโดย ระบหุมายเลข 
6หลกั

7. ยืนยนัรหสัผา่นท่ีสรา้งอีกรรัง้ 8. กด ‘’เริ่มตน้ใชง้าน” เพ่ือเริ่มใชง้าน
แอปพลิเรชนั



6

ลกูคา้บุคคลธรรมดาสามารถสมัครใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ttb smart shop และเริม่ต้นใช้งานได้ทันที

2. ลงทะเบียนรา้นค้าเพ่ือเข้าใช้งานครัง้แรกส าหรบัลูกค้าบุคคลธรรมดา (1/2)

1. ดาวนโ์หลดแอปพลิเรชนั ttb smart
shop และเลือกลงทะเบียนรา้นรา้

2. กรอกขอ้มลูเลขบตัรประชาชน และ 
เลขบญัชีธนาราร พรอ้มกเรรื่องหมาย
ถกูเพ่ือยอมรบัหลงัอา่นขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไข และ กด “ถดัไป”

3. ใสร่หสั OTP ท่ีไดร้บั SMS จาก 
เบอรโ์ทรศพัทท่ี์ลงทะเบียนกบั
ธนาราร เพ่ือยืนยนัตวัตน

4. กรอกขอ้มลูผูใ้ชง้าน และ กด 
“ถดัไป
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2. ลงทะเบียนรา้นค้าเพ่ือเข้าใช้งานครัง้แรกส าหรบัลูกค้าบุคคลธรรมดา (2/2)

7. กรอกขอ้มลูรา้นรา้ และ กด
“ถดัไป”

8. ระบพุิกดัท่ีตัง้รา้นรา้ และกด 
“ถดัไป”

5. สรา้งรหสัผา่นโดยระบหุมายเลข 
6 หลกั

6. ยืนยนัรหสัผา่นท่ีสรา้งอีกรรัง้ 9. กด ‘’เริ่มตน้ใชง้าน” เพ่ือเริ่มใชง้าน
แอปพลิเรชนั



ขาย/รบัช าระเงนิ
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รบัช าระเงนิด้วยการ สรา้ง QR Code โดยให้ลกูคา้ของรา้นคา้ระบุจ านวนเงนิในการจ่ายคา่สินคา้
พรอ้มรบัการแจ้งเตือนเงนิเข้าบัญชีบนแอปทันที เมื่อลกูคา้ช าระเงนิส าเรจ็

1. รับช าระเงนิผ่าน QR ร้านค้า

กดแถบเมนกูารขาย  เลือกแถบเมน ู ”QR รา้นรา้” เพ่ือ
สรา้ง QR Code ใหผู้ซื้อ้สแกนและระบจุ  านวนเงิน
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รบัช าระเงนิด้วย “QR Code” โดยรา้นคา้เป็นผู้ระบุจ านวนเงนิ  พรอ้มรบัการแจ้งเตือนบนแอปทันที เมื่อลกูคา้ช าระเงนิส าเรจ็

2. รับช าระเงนิด้วยวิธกีารขายแบบระบุจ านวนเงนิ (QR Code)

1. กดแถบเมนกูารขาย  เลือกแถบเมนู
”ขายและระบจุ  านวนเงิน” พรอ้มระบุ
จ  านวนเงิน และหมายเลขอา้งอิง (ถา้มี)

2. เลือกวิธีการรบัช าระเงิน โดยกดสรา้ง 
QR Code ท่ี QR Payment

3. ระบบจะแสดง QR Code แบบ
ระบจุ  านวนเงินใหผู้ซื้อ้สแกน เพ่ือ
รา้นรา้รบัช าระเงิน

5. หากไมไ่ดร้บัการแจง้เตือน ให้
รลิก ตรวจสอบรายการ

4. รา้นรา้จะไดร้บัการแจง้เตือน
ทนัทีบนแอปฯ เม่ือท ารายการ
ส าเรจ็
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รบัช าระเงนิด้วย “เงนิสด” โดยรา้นคา้เป็นผู้ระบุจ านวนเงนิ เมื่อต้องการบันทึกรายการขายเมื่อได้รบัช าระสินคา้เป็นเงินสด

3. รับช าระเงนิด้วยวิธกีารขายแบบระบุจ านวนเงนิ (เงนิสด)

1. กดแถบเมนกูารขาย  เลือกแถบเมนู ”
ขายแบบระบจุ  านวนเงิน” พรอ้มระบุ
จ านวนเงิน และหมายเลขอา้งอิง (ถา้มี)

2. ระบจุ  านวนเงินท่ีไดร้บัจากผูซื้อ้ 3. กด “รบัเงินสด” 5. ท ารายการรบัช าระเงินดว้ยเงิน
สดส าเรจ็ กด “ตกลง

4. กด ‘’ตกลง” เพ่ือยืนยนัการช าระ
เงินจากผูซื้อ้
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รบัช าระเงนิจากการเลือกขายสินคา้ดว้ย “QR Code” ที่รา้นคา้เป็นผู้ระบุจ านวนเงนิให้ 
พรอ้มรบัการแจ้งเตอืนเงนิเข้าบัญชีบนแอปทันที เมื่อลูกคา้ช าระเงนิส าเรจ็

4. รับช าระเงนิด้วยวิธกีารขายแบบเลือกสินค้า (QR Code)

1. กดเลือกแถบเมน ู”ขายแบบเลือกสินรา้” 
และเลือกรายการสินรา้ท่ีตอ้งการขาย
ระบบจะแสดงใหก้ดรูปรถเข็น เพ่ือไปยงั
รายการขาย

2. กด “ขาย” เพ่ือยืนยนัรายการขาย 3. เลือกวิธีการรบัช าระเงิน โดยกด
สรา้ง QR Code ท่ี QR Payment

5. รา้นรา้จะไดร้บัการแจง้เตือนทนัทีบน     
แอปฯ เม่ือท ารายการส าเรจ็ หากไม่ได้
รบัการแจง้เตือน ให ้รลิก ตรวจสอบ
รายการ

4. ระบบจะแสดง QR Code แบบ
ระบจุ  านวนเงินใหผู้ซื้อ้แสกนเพ่ือ
รบัช าระเงิน
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รบัช าระเงนิจากการเลือกขายสินคา้ดว้ย “เงนิสด” ที่รา้นคา้เป็นผู้ระบุจ านวนเงนิ
เมื่อตอ้งการบันทึกรายการขายเมื่อไดร้บัช าระสินคา้เป็นเงนิสด

5. รับช าระเงนิด้วยวิธกีารขายแบบเลือกสินค้า (เงนิสด)

1. กดเลือกแถบเมน ู”ขายแบบเลือกสินรา้” 
และเลือกรายการสินรา้ท่ีตอ้งการขาย
ระบบจะแสดงใหก้ดรูปรถเข็น เพ่ือไปยงั
รายการขาย

2. หลกัจากรลิกยืนยนัรายการขาย 
เลือกวิธีการรบัช าระเงิน โดยกดท่ี 
เงินสด

5. ระบบแสดงท ารายการรชั  าระ
เงินดว้ยเงินสดส าเรจ็ กด “ตกลง”

4. กด ‘’ตกลง” เพ่ือยืนยนัการ
ช าระเงินจากผูซื้อ้

3. ระบจุ  านวนเงิน และกด รบัเงินสด
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ส าหรบัการขายแบบเลือกสินคา้ รา้นคา้สามารถใส่ส่วนลดและ/หรอื หมายเลขอ้างอิงได้

6. ใส่ส่วนลดท้ายบิล / หมายเลขอ้างอิง 

1. เม่ือท ารายการขายแบบเลือก
สินรา้ สามารถใสส่ว่นลดสินรา้ได ้
และหมายเลขอา้งอิง โดยกดไปท่ี
เรรื่องหมาย

2. ตอ้งระบสุว่นลด สามารถเลือก 
ประเภทสว่นลดเป็นจ านวนเงิน /
% โดยระบสุว่นลดท่ีตอ้งการ และ
กด “ตกลง

5. ระบบแสดงหมายเลขอา้งอิงท่ีระบไุว้4. ระบบแสดงสว่นลด พรอ้มร านวณ
ยอดสทุธิให้

3. ตอ้งระบหุมายเลขอา้งอิง ใหร้ะบุ
หมายเลขอา้งอิง และ กด “ตกลง



จัดการสินค้า
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จัดการสินคา้ในคลังสินคา้เพ่ือให้พนักงานสามารถขายแบบเลือกสินคา้ได้

1. เพ่ิมชนิดสินค้า (1/2)

1. เลือกแถบเมนจูดัการรลงัสินรา้ และเลือก 
“สินรา้ทัง้หมด”

2. กด “เพิ่มสินรา้” 4. สามารถเลือกภาสินรา้ ได ้3 วิธี3. กรอกรายละเอียดสินรา้ และ กด”
เพิ่มภาพสินรา้”
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1. เพ่ิมชนิดสินค้า (2/2)

5. เลือกภาพสินรา้จากอลับัม้รูปภาพ 6. เลือกภาพสินรา้จากการถ่ายรูป 8. กดปุ่ ม “เพิ่มสินรา้” เพ่ือบนัทกึ
รายการสินรา้ และกด “ตกลง”

7. เลือกภาพสินรา้จากการเลือกสี และ
ระบตุวัอกัษร
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จัดการเพ่ิมหรอืลดจ านวนสินคา้ในสตอ๊กส าหรบัการขาย

2. จัดการสต๊อกสินค้า

1. เลือกแถบเมนจูดัการรลงัสินรา้ และ
เลือก “สินรา้ทัง้หมด” และกดไปท่ีรูป
สินรา้ท่ีตอ้งการแกไ้ขจ านวน

2. กดเล่ือนเปิดแถบจดัการสินรา้ใน
สต๊อก กดท่ีชอ่ง “จ านวน (ชิน้)” เพ่ือ 
เพิ่ม / ลด จ านวนสินรา้

5. เม่ือกดบนัทกึสินรา้ ระบบจะ
ท าการปรบัปรุงจ านวน  สินรา้ 
ใหก้ด “ตกลง”

3. ตอ้งเพิ่มจ านวนสินรา้ในสต๊อก เลือก 
แถบ ”เพิ่มสต๊อก” พรอ้ม ระบจุ  านวน
สินรา้”

4. ตอ้งลดจ านวนสินรา้ในสต๊อก เลือก 
แถบ ”ลดสต๊อก” พรอ้มระบจุ  านวน
สินรา้”
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เพ่ิมหมวดหมู่ของสินคา้ในสตอ๊กส าหรบัการขาย

3. เพ่ิมหมวดหมู่สินค้า

1. เลือกแถบเมนจูดัการรลงัสินรา้ และเลือก 
“หมวดหมูส่ินรา้ทัง้หมด

2. ตอ้งการเพิ่มหมวดหมูส่ินรา้ กดที 
เรรื่องหมายบวก + เพ่ือเพิ่มหมวดหมู่
สินรา้

4. กด “ตกลง”3. ระบช่ืุอหมวดหมูส่ินรา้ และกด 
“บนัทกึ”
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แกไ้ขหมวดหมู่ของสินคา้ในสตอ๊กส าหรบัการขาย

4. แก้ไขหมวดหมู่สินค้า

2. ระบช่ืุอหมวดหมูท่ี่ตอ้งการแกไ้ข 3. กด “ตกลง” 4. กรณีตอ้งการลบหมวดหมู ่กดท่ี    
และกด “ลบ” เพ่ือยืนยนัการลบ
หมวดหมู่

1. ตอ้งการแกไ้ขช่ือหมวดหมูส่ินรา้
เลือก 



เรียกดูรายงานการขาย
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รา้นคา้สามารถดูสรุปภาพรวมยอดขายผ่านมือถือได้งา่ยๆ ด้วยรายงานการขายออนไลน์บนแอปพลิเคชัน ทั้งภาพรวมสะสม 
และยอดขายรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี และสินคา้ขายดี

1. ดูรายงานการขาย

1. เลือกแถบเมนกูารขาย และกด”ดู
รายงานการขาย” 

3. ดยูอดขายสะสมของปีนี ้โดย
สามารถเลือกเดือนปลายท่ี
ตอ้งการได้

4. ตวัอยา่ง รายงาน ยอดขายรายเดือน2. ระบบจะแสดงภาพรวมยอดขายสะสม
ของรา้นรา้
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ขอสรุปรายงานการขาย (Excel) บนแอปพลิเคชัน 
และรอรบัผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือน าไปวิเคราะห์ตอ่ยอดธรุกจิ

2. ขอไฟล์สรุปรายงานการขาย

1. เลือกแถบเมนกูารขาย และกด ”ขอ
รายงานการขาย”

3. รายงานจะถกูสง่ไปยงัอีเมลท่ี
ลงทะเบียน ไวใ้นระบบ กด “ตกลง”

2. เลือกวนัท่ีของรายงานท่ีตอ้งการ และกด 
“สง่รายงาน’



จัดการบัญชีพนักงาน
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เจ้าของรา้นสามารถเพ่ิมพนักงานให้ช่วยรบัเงนิและดแูลรา้นคา้ โดยส่งค าเชิญผ่านทางอีเมล 
และสามารถก าหนดสิทธิก์ารเข้าใช้งานของพนักงานได้

1. เพ่ิมสิทธิพ์นักงานเพ่ือช่วยรบัช าระเงนิ

1. เลือกแถบเมนตูัง้รา่และเลือก ”
จดัการบญัชีพนกังาน”

2. กด “เพิ่มพนกังาน” 3. กรอกอีเมล และเบอรโ์ทรศพัท์
พนกังาน และเลือกสิทธ์ิการใช้ งาน 
พรอ้มกด “สง่ร าเชิญ

4. ระบบแจง้ “ร าเชิญถกูสง่ไปใหพ้นกั
งาเรียบรอ้ย แลว้ให ้กด “ตกลง”
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พนักงานที่ไดร้บัค าเชิญเข้ารว่มรา้นคา้จากเจ้าของรา้นจะไดร้บัขอ้ความแจ้งเตอืนทาง SMS 
และไดร้บัรหัสเข้าใช้งานครัง้แรกทางอีเมล เพ่ือเริม่ตน้ใช้งานแอปพลิเคชัน

2. เข้าใช้งานครัง้แรกส าหรบัพนักงานของรา้นค้า (1/2)

1. ดาวนโ์หลดแอปพลิเรชนั smart shop 
และเลือก “ยืนยนัผูใ้ช้

2. กรอกรหสัเขา้ใชง้านท่ีไดร้บัทางอีเมลท่ี
ลงทะเบียน พรอ้มกดเรรื่องหมายถกูเพ่ือ
ยอมรบั หลงัอา่นขอ้ก าหนดและ เง่ือนไข 
และ กด “ถดัไป”

3. ระบบแสดงขอ้มลูรา้นรา้ท่ีสง่
ร าเชิญ กด “ถดัไป

4. ตัง้รา่ขอ้มลูผูใ้ชง้าน และกด 
“ถดัไป”
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2. เข้าใช้งานครัง้แรกส าหรบัพนักงานของรา้นค้า (2/2)

5. ใสร่หสั OTP ท่ีไดร้บั SMS จาก เบอร์
โทรศพัทท่ี์ลงทะเบียนกบัธนาราร เพ่ือ
ยืนยนัตวัตน

6. สรา้งรหสัผา่น โดย ระบหมายเลข 
6 หลกั

7. ยืนยนัรหสัผา่นท่ีสรา้งอีกรรัง้ 8. กด ‘’เริ่มตน้ใชง้าน” เพ่ือเริ่มใชง้าน
แอปพลิเรชนั



ขอป้าย QR

28



29

รา้นคา้สามารถขอป้าย QR Code ตัง้โตะ๊บนแอปพลิเคชัน เพ่ือช่วยรบัช าระเงนิ

ขอป้าย QR (1/2)

1. เลือกแถบเมนตูัง้รา่ และเลือก ”ขอ
ปา้ย QR” 

2. กด “ขอปา้ย QR” 3. ระบรุายละเอียดร าขอ (จ านวน ปา้ย 
QR ท่ีขอ และท่ีอยูจ่ดัสง่) และกด ”สง่
ร าขอ” 

4. กด “ยืนยนั” เพ่ือยืนยนัขอ้มลู
เพ่ือขอปา้ย QR
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ขอป้าย QR (2/2)

5. ระบบแสดงสถานะ การขอปา้ย 
QR ส าเรจ็ ใหก้ด  “ตกลง”

6. สามารถตรวจสอบรายการร าขอปา้ย QR 
โดยกดท่ีรายการร าขอท่ีตอ้งการ ระบบจะ
แสดงรายละเอียด ร าขอใหต้รวจสอบ
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ติดต่อและสอบถาม

ลูกค้านิติบุคคล ติดต่อ:

เจ้าหน้าที่บรหิารความสัมพันธล์ูกคา้ธรุกจิ 

หรอืศูนย์บรกิารลูกคา้ธรุกจิ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000

วันจันทร ์– วันเสาร์ 8.00– 20.00 น. 

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดธนาคาร

ทีเอ็มบีธนชาต
เราจะเป็นพันธมิตรที่ลกูคา้ธรุกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีไวว้างใจ 
ช่วยขับเคลือ่นธรุกิจใหป้ระสบความส าเรจ็ และเตบิโตอยา่งยัง่ยนื

ลูกค้าบุคคลธรรมดา ติดต่อ:

ทีทีบี คอนแทค เซ็นเตอร ์โทร. 1428




