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เว็ปไซต์ Bitcoin World สามารถเขา้ผา่น
แอฟพลิเคชั�น Bitcoin World Pay ได้
โดยใหค้ณุกดไปที� ไอคอน ซื�อขายเหรยีญ 
หรอืจะเขา้ผา่น URL :
bitcoinworld.exchange ผา่น Web
Browser เองก็ได้

การเขา้สูร่ะบบ บนเวป็ไซต์ Bitcoin World

เมื�อกดเขา้มาแล้ว ในกรณยีงัไมเ่ขา้สู่
ระบบบนแอฟพลิเคชั�น ระบบจะใหค้ณุ
ทําการเขา้สูร่ะบบบนเว็ปไซต์ ซึ�งในขั�น
ตอนนี� ใหค้ณุใช ้เบอรโ์ทรกับรหสัผา่นที�
ใชเ้ขา้ในแอฟพลิเคชั�น หรอื รหสัที�คุณ
สมคัรผา่นบนเว็ปก็ได้เชน่กัน

ใหค้ณุกดไปที� เขา้สูร่ะบบ #โดยใชเ้บอร์
กับรหสัเดยีวกับที�ใชใ้นแอฟพลิเคชั�น
หรอืเว็ปไซต์

 



+66 คือรหสัประเทศของประเทศไทย

1. กรอกเบอรม์อืถือ
2. กรอกรหสัผา่น

3. กรอกรหสั 6 ตัวตามภาพ
4. คลิ�กเขา้สูร่ะบบ

 

 ชื�อจรงิ นามสกลุ (ชื�อ Username)
 กดเขา้ขอ้มลูสว่นตัว แก้ไข เปลี�ยนรูป
 หนา้รา้นค้าของคณุ

เมื�อเขา้สูร่ะบบแล้ว ระบบจะนําพาคณุมา
หนา้ Profile (หากคณุเขา้สูร่ะบบในแอฟ
Bitcoin World Pay แล้ว ระบบจะนําพาคุณ
มาหนา้โปรไฟล์ทันที) 
หนา้โปรไฟล์ประกอบไปด้วย

1.
2.
3.

< แสดงเหรยีญที�มอียูใ่นกระเป�าเงิน

 

1

2

 
3

 4
 



หนา้แรกของเว็ป คณุสามารถค้นหารา้นค้า
ที�เป�ดอยูใ่นรูปแบบ P2P ได้ง่ายๆ

Nav bar - วิธเีป�ดใหค้ณุกดเขา้ไปที� ขีดสามขดี ด้านขวาบน จากนั�นเมนู
ต่างๆ จะปรากฏ โดยเมนูเหล่านี�จะใช้เขา้ถึงทกุๆ ฟ�งก์ชั�นของเว็ปไซต์



สมคัร
สมาชกิ
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กด สมคัรสมาชกิที�หนา้แรกของเว็ปไซต์ตามภาพด้านบน

กรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วน
การตั�งรหสัผา่นจะต้องประกอบไปด้วย
รหสัผา่นต้องมากกว่า 6 ตัว
ประกอบไปด้วย 1 ตัวภาษาอังกฤษ
พมิท์ใหญ ่1 ตัวภาษาอังกฤษพมิท์เล็ก
1 ตัวเลขและ 1 ตัวอักขระพเิศษ

กด ติ�ก.         I have agree......
กรอกตัวเลข 6 ตัวที�ปรากฏใหถ้กูต้อง
เมื�อกรอกขอ้มลูครบถ้วนแล้ว ใหก้ดปุ�ม
ลงทะเบยีน

สมคัรสมาชกิ

ระบบจะสง่รหสั OTP ประกอบด้วย
ตัวเลข 6 ตัว ไปที� SMS เบอรม์อืถือที�ผู้
สมคัรกรอกเขา้มา เมื�อกรอกถกูต้องแล้ว
ใหก้ดยนืยนั เป�นอันเสรจ็สิ�นการสมคัร
สมาชกิ



ลืมรหสั
ผา่น
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หากลืมรหสัผา่นใหก้ดไปที� ลืมรหสัผา่น ?

1. สามารถเลือกป�อนข้อมูล
 - เบอร์มือถือ / ชื�อผู้ใช้งาน

2. เมื�อกรอกข้อมูลแล้วให้กด
    ยืนยัน

ให้คุณกรอกรหัสผา่นใหมแ่ละ
ยืนยันโดยรหัสผา่นต้องมากกว่า 6
ตัว ประกอบไปด้วย 1 ตัวภาษา
อังกฤษพิมท์ใหญ ่1 ตัวภาษา
อังกฤษพิมท์เล็ก
1 ตัวเลขและ 1 ตัวอักขระพิเศษ

3. นําตัวเลข OTP ที�ได้มากรอก



การซื�อ
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1.การขายเหรยีญใหค้ณุเป�ด
Nav Bar ขึ�นมาจากนั�นใหไ้ป

ที� P2P > ซื�อ

 
2.รา้นค้าที�เป�ดอยูจ่ะปรากฏออกมา
รา้นค้าจะแสดงรายละเอียดครา่วๆ
เชน่ ชื�อเจ้าของรา้น ราคา ลิมติ รูป
แบบการชาํระเงินใหเ้ราเลือกรา้นค้าที�
สนใจและกดไปที� ซื�อ WIS



 
3.ใหเ้รากรอกจํานวณเงินที�จะซื�อ
จากนั�นกรอกขอ้ความเบื�องต้น
เพื�อใหผู้ซ้ื�อหรอืขายสะดวกในการ
เทรด รวมไปถึงยงัสามารถเชค็ว่า
พอ่ค้าแมค้่าอยูห่รอืไม ่ เมื�อกรอก
ขอ้ความและจํานวณเหรยีญเสรจ็
แล้วใหก้ด สง่คําขอซื�อขาย

รายละเอียดการซื�อขายที�พอ่ค้า
แมค้่ากําหนดหรอืตั�งเงื�อนไขไว้



ชอ่งแชทซื�อขายสามารถพดู
คยุกับ ผูค้้าได้อยา่งอิสระ
ใหเ้ราสง่สลิปการโอนเงินผา่น
ชอ่งแชท จากนั�น รอผูข้าย
ตรวจสอบยอดเงิน และกด
ปล่อยเหรยีญ

4. ระบบจะนาํพาคณุมาหนา้ซื�อขาย
โดย ป�ายกํากับจะ ขึ�นว่า กองทนุเอสโครว์ 

ในขั�นตอนการซื�อคณุจะต้องโอนเงินไปใหผู้้
ขาย ตามจํานวณที�ปรากฏ

5. เมื�อเราโอนเงินไปให้ผูข้ายแล้วใหเ้รากด ฉนั
ได้จ่ายเงินแล้ว 



เมื�อคณุกด ฉนัได้จ่ายเงินแล้ว ป�ายกํากับจะเปลี�ยนเป�น ผูซ้ื�อจ่ายเงินแล้ว ใหเ้รารอ
จนกว่า ป�ายกํากับจะเปลี�ยนเป�น ซื�อขายสาํเรจ็หรอื ผูข้ายปล่อยเหรยีญใหเ้รา เป�น

อันเสรจ็สิ�นการซื�อเหรยีญ

1

2 3



การขาย
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2.รา้นค้าที�เป�ดอยูจ่ะปรากฏออกมา
รา้นค้าจะแสดงรายละเอียดครา่วๆ
เชน่ ชื�อเจ้าของรา้น ราคา ลิมติ รูป
แบบการชาํระเงินให้เราเลือกรา้นค้าที�
สนใจและกดไปที� WIS

 
3.ใหเ้รากรอกจํานวณเงินที�จะขาย
จากนั�นกรอกขอ้ความเบื�องต้น
เพื�อใหผู้ซ้ื�อหรอืขายสะดวกในการ
เทรด รวมไปถึงยงัสามารถเชค็ว่า
พอ่ค้าแมค้่าอยูห่รอืไม ่ เมื�อกรอก
ขอ้ความและจํานวณเหรยีญเสรจ็
แล้วใหก้ด สง่คําขอซื�อขาย

 รายละเอียดการซื�อขายที�พอ่ค้า
แมค้่ากําหนดหรอืตั�งเงื�อนไขไว้

1.การขายเหรยีญใหค้ณุเป�ด
Nav Bar ขึ�นมาจากนั�นใหไ้ป

ที� P2P > ขาย



ระบบจะนาํพาคณุมาหน้าซื�อขาย
โดย ป�ายกํากับจะ ขึ�นว่า กองทนุเอสโครว์ 

ในขั�นตอนการขายคณุจะต้องให้ขอ้มลูแก่ผูซ้ื�อ
อาทิ เลขบญัช ีเพื�อใหผู้ซ้ื�อโอนเงินใหกั้บเรา

เมื�อเราได้รบัเงินจากผูซ้ื�อแล้วใหเ้ราตรวจสอบ
ยอดเงิน และรอ ป�ายกํากับ เปลี�ยน จาก กอง
ทนุเอสโครว์ เป�น ผูซ้ื�อจ่ายเงินแล้ว

ชอ่งแชทซื�อขายสามารถพดูคยุกับ ผูค้้าได้
อยา่งอิสระ



ถ้า ป�ายกํากับเปลี�ยนเป�น ผู้
ซื�อจ่ายเงินแล้ว ปุ�มปล่อย
เหรยีญจะปรากฏขึ�นมา

1.
2. ขอ้ความยนืยนักด ตกลง 3. ระบบจะใหเ้ราตรวจ

สอบอีกครั�ง จากนั�นให้
เรากด ปล่อยเหรยีญ

4. ป�ายกํากับ จะเปลี�ยนเป�น
ซื�อขายสาํเรจ็ ถือว่าเสรจ็สิ�น
การขาย



การสง่โอน
เหรยีญ
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การสง่เหรยีญหรอืโอนเหรยีญ
ใหกั้บ username ท่านอื�นๆให้
เป�ด Nav Bar ขึ�นมา จากนั�นไป
ที� กระเป�า  > การสง่เหรยีญ
ระบบจะนาํพาคณุมาที� หนา้
กระเป�า ใหค้ณุกด โอนเหรยีญ
WIS 

ยอดเงินคงเหลือ - แสดงยอดเงินที�มอียูใ่นกระเป�า
ผูร้บั - กรอกชื�อ Username ที�คณุจะสง่เหรียญไปให้
ประเภท - เลือกรูปแบบการสง่เหรยีญ โดยจะแบง่เป�น 
                1. กรอกแบบเงินครปิโต 
                2. กรอกแบบเงิน Fait (สกลุเงินไทยบาท)
จํานวณเงิน  - กรอกจํานวณเงินที�จะสง่

เมื�อกรอกขอ้มลูครบถ้วนแล้วให้กด โอนเหรยีญ



ถ้าสง่สาํเรจ็จะขึ�นหนา้ การสง่เหรยีญสาํเรจ็ 

หนา้นี�จะแสดง สลิบใบเสรจ็ ท่านสามารถ
ดาวน์โหลด ได้โดยกด Download Image 
หรอืจะเขา้ไปดปูระวัติการสง่เหรยีญได้เชน่กัน

ระบบจะสง่คณุมายงัหน้า ขอ้มลูการโอนเหรียญ
ใหท่้านตรวจสอบขอ้มลูรายละเอียดอีกรอบ

จากนั�นใหน้าํรหสัยนืยนั OTP 6 ตัวที�ถกูสง่ไปยงั SMS
บนเบอรม์อืถือของท่าน จากนั�นกด ยนืยนั



การดู
ประวติั
ธุรกรรม
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ประวัติการธุรกรรมสามารถเขา้ได้จาก
รูป ขดีสามขดี [Nav bar] มมุขวาบน
จากนั�น กดไปที� ธุรกรรม หรอืคณุจะดู
ประวัติการสง่เหรยีญได้

คณุสามารถดาวนโ์หลด
สลิปยอ้นหลังได้



การสรา้ง
รา้นค้า
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คณุสามารถสรา้งรา้นค้าซื�อ
ขายได้ง่ายๆ โดยไปที� ขดี
สามขดี ขวาบน จากนั�นกดไป
ที� รา้นค้า

เมื�อเขา้สูห่นา้ รา้นค้าของฉนั แล้วใหค้ลิกไป
ที�  สรา้งรา้นค้า



ขั�นตอนนี�จะเป�นการตั�งค่ารา้นค้าที�เราจะเป�ด โดยแบง่ออกเป�นประเภท

ซื�อ หรอื ขาย โดยการตั�งค่าจะมดัีงนี�
ฉนัต้องการ .. ใหเ้ลือกว่าจะตั�งรา้นรบัซื�อหรอืรา้นขาย
สกลุเงินครปิโต ใหเ้ลือกสกลุเงินที�ซื�อขาย
วิธชีาํระเงิน ใหเ้ลือกว่าจะชาํระรูปแบบใด
Margin กําหนดราคากําไรซื�อขาย
ระยะเวลา กําหนดระยะเวลาที�ใชซ้ื�อขาย
ตั�งลิมติ กําหนดขั�นต�า ขั�นสงู ในการซื�อขาย
Payment detail ใสร่ายละเอียดการซื�อขาย ขอ้กําหนด ขอ้ตกลง ต่างๆ

                          เมื�อตั�งค่าเสรจ็แล้วใหก้ด สรา้งรา้นค้า 

หน้ารา้นค้าจะแสดงปุ�มสถานะรา้นค้า
ประเภทรา้นค้า ไอคอนลกูตาคือ การป�ด
หรอืเป�ดรา้น
ไอคอนดินสอคือ การแก้ไขรา้นค้า



เมื�อมผีูใ้ชง้านท่านอื�น สง่คําขอซื�อขาย ระบบ
จะแจง้เตือน ที� Order
หรอืคําสั�งซื�อขาย เจา้ของรา้นสามารถเขา้มา
จดัการรา้นไดที้�หนา้นี�โดยการกด icon สฟี�า
ขวามอื



การโต้แยง้
ขอความ
ชว่ยเหลือ
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เมื�อมกีาร Dispute กันเกิดขึ�น สถานะข้างบนจะเปลี�ยนเป�น Report (รายงาน
ป�ญหา)  ในชอ่งแชทซื�อขายจะม ีแอดมนิ เขา้มารว่มการพดูคุยเพื�อเจรจาและ
แก้ไขป�ญหาที�เกิดขึ�น

โดยแอดมนิซพัพอรต์มอํีานาจในการคืนเหรยีญ คืนเงิน หรอืยกเลิกการซื�อขายได้
โดยพจิราณาจากความถกูต้อง

คณุสามารถกด Dispute
(รายงานป�ญหา) 
ได้ในกรณทีี�เกิดป�ญหาที�
ตกลงกันไมไ่ด้ระหว่าง
การซื�อขาย



การตั�งค่า
บอท
Telegram
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ใหผู้ใ้ชง้านเขา้มาที�หน้า ขอ้มลูสว่นตัว เลื�อนลงมาล่างสดุ จากนั�นใหผู้ใ้ชง้านนาํ
Telegram chat id มากรอกไว้ การนาํ Telegram chat id ทําได้ง่ายๆ ดังนี�
โหลดแอฟพลิเคชั�น Telegram ผา่นเว็ปไซต์ https://telegram.org/
หรอืหากใชจ้ากมอืถือใหโ้หลดผา่น Playstore หรือ Appstore

เมื�อติดตั�งและสมคัรสมาชกิของแอฟเสร็จแล้วใหผู้ใ้ช้งานค้นหา
Bcw_bot จะเจอ Bitcoin world exchange bot ใหผู้ใ้ช้งานกดเขา้ไป



ใหผู้ใ้ชง้าน พมิท์ /getchatid บอท
จะสง่รหสั id มาใหเ้รา

ใหน้าํเลขที�ไอดีที�ได้ไปใสใ่นชอ่ง Telegram chat id ในหนา้โปรไพล์
เสรจ็แล้วกด Update ถือเป�นอันเสรจ็สิ�นการตั�งค่าบอท Telegram
จะแจ้งเตือนการทําธุรกรรมต่างๆที�เกิดขึ�นบนเว็ปไซต์ BCW


