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วธิดีาวนโ์หลดแอฟพลิเคชั�น Bitcoin World Pay

ถ้าคณุใชง้านระบบ IOS ใหเ้ขา้ไปที� App Store

1 . ค้นหาคําว่า  Bitcoin World Pay
2 . กดติดตั�ง จากนั�นรอประมาณ 1-2 นาที

ถ้าคุณใช้งานระบบ Android ให้เข้าไปที� Play Store

1

2



หนา้หลัก
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เมื�อล็อคอินแล้ว จะปรากฏหนา้ต่าง Home 
โดยจะแสดงรายละเอียดอาทิ ชื�อแอดเค้าท์ ยอด
เงินคงเหลือ ปุ�มลัดไปหน้าอื�นๆ เชน่

1 ซื�อขาย เหรยีญผา่นเว็ป Bitcoin World
2. โอนสง่เหรยีญใหกั้บ User ท่านอื�น
3. หนา้ดปูระวัติธุรกรรม
4. ดยูอดเงินในกระเป�าเงิน
5. บทความ ขา่วสาร
6. ขอ้มลูการติดต่อ

โฮม   กระเป�า   ประวัติ    ตั�งค่า

1.          2.          3

4.            5.           6

หนา้แรกเมื�อยงัไมไ่ด้ทําการเขา้สูร่ะบบ

หนา้หลัก



สมคัร
สมาชกิ
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เมื�อผู้ใช้งานดาวน์โหลดแอฟมาใช้แล้ว ให้ทําการ
เป�ดแอฟพลิเคชั�นจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ   

 (หากยังไมส่มัครสมาชิกใหก้ดสมัครสมาชิกได้เลย)

กรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วน

1. ชื�อจรงิ
2. นามสกลุ
3. Username
4. รหสัผา่น
*จะต้องมี รหัสผา่นมากกว่า 6 ตัวอักษร ประกอบ
ไปด้วย 1 ตัวภาษาอังกฤษพิมท์ใหญ ่1 ตัวภาษา
อังกฤษพิมท์เล็ก
1 ตัวเลขและ 1 ตัวอักขระพิเศษ

5. หมายเลขโทรศัพท์ที�ใชง้านได้จรงิ

6. เมื�อกรอกขอ้มลูครบถ้วนแล้ว ใหก้ดปุ�ม
 ยนืยนั 

สมคัรสมาชกิ



ระบบจะสง่รหสั OTP ประกอบด้วยตัวเลข 6
ตัว ไปที� SMS เบอรม์อืถือที�ผูส้มคัรกรอกเขา้
มา เมื�อกรอกถกูต้องแล้วใหก้ดยนืยนั เป�นอัน
เสรจ็สิ�นการสมคัรสมาชกิ



เขา้สูร่ะบบ
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คณุจะกลับมาสูห่น้าหลักอีกครั�งใหทํ้าการ
 กดไปที�เขา้สูร่ะบบ

การเขา้สูร่ะบบสมารถทําได้ง่ายๆ

1 กรอกเบอรโ์ทรศพัท์มอืถือ

2 กรอกรหสัผา่น 

3 กดปุ�ม ยนืยนั

1

2

3

เขา้สูร่ะบบ



หนา้แรก เมื�อเขา้สูร่ะบบแล้ว จะแสดงยอดเงิน
ในกระเป�าและชื�อผูใ้ชง้าน

ระบบจะใหค้ณุตั�งค่ารหัส Pin 6 หลักและยนืยนั Pin ในครั�งแรก
*โปรดจํารหสั PIN และไมส่ง่ต่อใหใ้คร เพื�อความปลอดภัยของบญัชี

กรุณาใสร่หสั Pin กรุณยนืยนัรหสั Pin



ลืมรหสั
ผา่น

13



หากลืมรหสัผา่นสามารถ กดไปที�ปุ�ม
ลืมรหสัผา่น จากนั�นจะระบบจะสง่เลข
OTP code 6 ตัวเลข ไปทาง SMS

เมื�อได้ OTP มาแล้วใหน้าํมากรอกเพื�อ
ยนืยนัตัวตนจากนั�นท่านสามารถตั�ง
รหสัผา่นใหมไ่ด้ทันที 
รหสัผา่นต้องมากกว่า 6 ตัว
ประกอบไปด้วย 1 ตัวภาษาอังกฤษพมิท์ใหญ่
1 ตัวภาษาอังกฤษพมิท์เล็ก
1 ตัวเลขและ 1 ตัวอักขระพเิศษ

ลืมรหสัผา่น



ลืมรหสั
PIN
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การขอรหสั PIN กรณลืีมรหสั

ใหค้ณุกดไปที� ลืมรหสัผา่นด้าานล่าง

ระบบจะใหค้ณุกรอกเบอรโ์ทรศพัท์ เพื�อยืนยนั
SMS OTP



นาํเลข OTP 6 หลักที�ได้จาก SMS มากรอก
ใหถ้กูต้องจากนั�น กด ยนืยนั

ระบบจะใหค้ณุมาตั�งรหสัผา่น PIN และ ยนืยันรหสั PIN อีกครั�ง
เป�นอันเสรจ็สิ�นขั�นตอนการขอรหสัผา่น PIN ใหม่



การสง่โอน
เหรยีญ
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การสง่เหรยีญหรอืโอนเหรยีญ

1. เขา้จากหน้าแรก โดยกดไปที�
 ไอคอนโอน

2. เขา้จากหนา้ กระเป�าเงินโดยการกดไปที�
ไอคอนเหรยีญ

1
2



หลังจากกดโอนแล้วระบบจะใหค้ณุกรอกรหสั Pin 6
หลักที�คณุเคยตั�งไว้ 

กรณุากรอกรหสั Pin



1. หนา้โอนเหรยีญ
ใหผู้ใ้ชก้รอก ชื�อ Username ที�จะ
ทําการโอนเหรยีญไปให้ 

ขั�นตอนการโอนเหรยีญ

1

2

3

เมื�อกดยนืยนัแล้วระบบจะใหท่้าน
ตรวจสอบรายละเอียดอีกรอบ ถ้าตรวจ
สอบแนใ่จแล้ว สามารถกด ยนืยนัได้
เลย เป�นอันเสรจ็สิ�นการโอนเหรยีญ

2. จากนั�นกรอก จํานวณเหรยีญ ตาม
ต้องการ โดยจะต้องโอนมากกว่า 100
บาทต่อครั�ง 

3. ใหผู้ใ้ชง้านตรวจสอบชื�อ Username
และจํานวณเหรยีญจากนั�นกดปุ�ม
ยนืยนั



หนา้สลิปการซื�อขาย สามารถ
ดาวน์โหลดสลิปได้ที�หนา้นี�



การดู
ประวติั
ธุรกรรม
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ประวัติการซื�อขายสามารถยอ้นดไูด้
ง่ายๆ โดยกดไปที�ปุ�ม นา�กิา ตามภาพ
ที� 1 หรอืสามารถเขา้ได้จากหน้าหลัก
ก็ได้

2

3

1

สามารถดาวนโ์หลดสลิปยอ้นหลังโดย
กดไปที�รายการที�ปรากฏ

คณุสามารถฟ�ลเตอรเ์ลือกเดือนที�จะ
แสดงยอ้นหลังได้



การเขา้ดู
กระเป�าเงิน
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การเขา้สูก่ระเป�าเงิน เพื�อดรูายละเอียดของแต่ละเหรยีญหรอืยอดเงินที�มอียู่
ทั�งหมด สามารถเขา้ได้โดยกดไปที� ไอคอนกระเป�าด้านล่างหรือไอคอน
กระเป�าตรงกลางหน้าแรกก็ได้



หนา้แก้ไข
ตั�งค่า
โปรไฟล์
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แสดงชื�อผูใ้ชง้าน
Username

การเปลี�ยนภาษา
หน้ากระเป�าเงิน
ประวิติการทําธุรกรรม

ออกจากระบบ

สามารถเขา้มาหนา้ตั�งต่าได ้ง่ายๆ โดยกดไปที�ปุ�ม ขดี สาม ขดี

หนา้ตั�งค่าโปรไฟล์ประกอบไปดว้ย



Thank you


