
สนับสนุนการจับจายใชสอย 

และฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศในองครวม

คนละครึ่ง เฟส 5
(ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



โครงการ คนละครึ่ง เฟส 5
(ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)

ตามนโยบายที่ภาครัฐจัดขึ้นเพื่อกระตุนการจับจายใชสอยภายในประเทศ รวมถึงการบรรเทาภาระคาใชจายใหประชาชน 

ชวยเพิ่มสภาพคลองใหรานคารายยอย อีกทั้งเปนการสนับสนุนการสรางงานและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศในองครวม

คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ

 

สิทธิประโยชนที่จะไดรับ

1) มีบัตรประจําตัวประชาชน และเปนบุคคลสัญชาติไทย

2) อายุตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3) ไมเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

4) ไมเปนผูไดรับสิทธโิครงการเพิ่มกําลังซื้อใหแกผูที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ระยะที่ 3 

5) ผูทีไ่มเคยไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 หรือ ผูที่เคยไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส5 แต

ถูกตัดสิทธ ิเนื่องจากไมไดเริ่มใชจายภายในระยะเวลาที่กําหนด

1) ภาครัฐสนับสนุนการจายใหประชาชน 50% 

2) รับสิทธิไมเกิน 150 บาท/คน/วัน  หรือสูงสุดไมเกิน 800 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ

3) ลงทะเบียนรอบใหม จํานวนประมาณ 3.09  ลานสิทธิ

4) ชําระเงินผาน G Wallet กับรานคาที่รวมโครงการ

• ชวงเวลาสําหรับการใชสิทธิคนละครึ่งกับรานคา ตั้งแต เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

• ระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม) ตั้งแต 3 ตุลาคม  - 31 ตุลาคม 2565 



ขั้นตอนการเขารวมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 สําหรับประชาชน

1 2 3 64

ลงทะเบียนผาน 
- Banner โครงการบนเปาตัง หรือ

- www.คนละครึ่ง.com
ตั้งแตวันที่ 23 ก.ย. - 1 ต.ค. 65

เวลา 06.00 น. - 22.00 น. ของทุกวัน

หรือ จนกวาสิทธิในโครงการฯจะเต็ม

รอรับ SMS ยืนยัน

หลังจากลงทะเบียน
(SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

ติดตั้งแอปฯ “เปาตัง”

ผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

เริ่มตนใชสิทธิ ตั้งแต

วันที่ 3 ต.ค. 65 
(ใชสิทธิใชจายครั้งแรกภายใน 16 ต.ค. 65)

ใชสิทธิกับรานคาถุงเงิน

ที่เขารวมโครงการ
(06.00 น.–23.00 น.)

5

เติมเงิน G Wallet

กอนเริ่มใชสิทธิ

กรณี ผูที่ ไมเคย ไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 และ ผูที่เคยไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 แตถูกตัดสิทธิ



www.คนละครึ่ง.com ยอมรับเงื่อนไขโครงการฯ กรอกขอมูลสวนตัว กรอกรหัส OTP ตัวเลข 6 หลัก เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ลงทะเบียนสําเร็จ

ขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผานเว็บไซต 

1 43 52

*เบอรมือถือที่ใชลงทะเบียนจะเปนหมายเลข

โทรศัพทที่ผูลงทะเบียนใชงานอยูปจจุบัน

หลังจาก ลงทะเบียนสําเร็จรอ SMS ยืนยันภายใน 3 วัน

● ชื่อ-สกุล

● CID 13 +Laser หลังบัตร

● วันเดือน ป เกิด

● เบอรโทรศัพทเพื่อรับ OTP

● ขอมูลรายได

● ประเภทรายได

กรณี ผูที่ ไมเคย ไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 และ ผูที่เคยไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 แตถูกตัดสิทธิ



ขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผานแอปฯ เปาตัง

1 432 5

กรอก OTP เพื่อยืนยัน

การเขารวมโครงการฯ

ยืนยันการเขารวม

โครงการฯสําเร็จ

กรอกขอมูลเพิ่มเติม  

- เบอรโทรศัพทเพื่อรับ OTP 

- อาชีพ/ขอมูลรายได
- ประเภทรายได

 กดรับขอตกลง และเงื่อนไขของโครงการฯ กด Banner โครงการ

สิทธิคนละครึ่ง

กรณีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 

กดลงทะเบียนกอนวันที่ 23 ก.ย. 65

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

กรอก OTP ยืนยัน

ยืนยัน

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

กรอก OTP ยืนยัน

ยืนยัน

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ทัง้นี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS 
ภายใน 3 วัน

กรณี ผูที่ ไมเคย ไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5

สามารถลงทะเบียนโครงการ
คนละครึ่งเฟส 5 ได้ ตั้งแต่

วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 
06.00 น. - 22.00 น.



ขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผานแอปฯ เปาตัง

1 432 5

กรอก OTP เพื่อยืนยัน

การเขารวมโครงการฯ

ยืนยันการเขารวม

โครงการฯสําเร็จ

กรอกขอมูลเพิ่มเติม  

- เบอรโทรศัพทเพื่อรับ OTP 

- อาชีพ/ขอมูลรายได
- ประเภทรายได

 กดรับขอตกลง และเงื่อนไขของโครงการฯ กด Banner โครงการ

สิทธิคนละครึ่ง

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

กรอก OTP ยืนยัน

ยืนยัน

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

กรอก OTP ยืนยัน

ยืนยัน

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ทัง้นี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS 
ภายใน 3 วัน

กรณี  ผูที่เคย ไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 แตถูกตัดสิทธิ

กรณีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 

กดลงทะเบียนกอนวันที่ 23 ก.ย. 65



การใชสิทธิโครงการ คนละครึ่ง

(ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



กดฺ Banner คนละครึ่ง 
เพื่อเริ่มใชสิทธิ

1

สแกน QR เพื่อใชจายรานคาที่เขารวมโครงการฯแบบ Co-Payment

กดปุมสแกน QR เพื่อ
ใชสิทธิคนละครึ่ง

สแกน QR รานคาถุงเงิน
2 ใสรหัส PIN 6 หลัก4 ยืนยันการชําระเงิน 5 บันทึกสลิป

ทํารายการสําเร็จ
63

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



กรณีกด Banner โครงการคนละครึ่งเฟส 5 สําหรับลูกคาที่ลงทะเบียนและไดรับ SMS ยืนยันสิทธิ   ตั้งแต วันที่ 23 ก.ย. 65 จนถึงวันที่ 1 ต.ค. 65

กรณีกด Banner โครงการฯ

หลังจากกดลงทะเบียนรับสิทธิเรียบรอย

(กอนวันที่ 3 ต.ค. 65)

กรณีกด Banner โครงการฯ

หลังจากกดลงทะเบียนรับสิทธิเรียบรอย

(ตั้งแตวันที่  3 ต.ค. 65)

โครงการ “คนละครึ่ง” สามารถใช้ได้
วันที่ 3 ตุลาคม 2565

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



หนาจอแสดงการใชงานกรณีตางๆ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 บนแอปฯเปาตัง

กรณีไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5  

ใชสิทธิเต็มจํานวน ครบ 800  บาท 

กรณีไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5  

ใชจายนอกชวงเวลาที่กําหนด

กรณีไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5  

ใชจายสิทธิยังไมครบ 150 ตอ วัน

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



สแกน QR เพื่อใชจายรานคาที่เขารวมโครงการฯแบบ Co-Payment กรณีใชสิทธิคนละครึ่ง ไมเต็มจํานวน หรือ สิทธิครบ 150 บาท/วัน 

กรณีใช สิทธิคนละครึ่งไดไมเต็มจํานวน กรณีใช สิทธิคนละครึ่งครบ 150 บาท/วัน

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



แสดงแถบสําหรับ สแกน QR 

เพื่อใชสิทธิกับรานคาถุงเงิน

ที่รวมโครงการ คนละครึ่ง

แสดงสิทธิคงเหลือ

ตลอดระยะเวลาของโครงการ

สแกน QR เพื่อใชจายรานคาที่เขารวมโครงการฯแบบ Co-Payment

แสดงมูลคาสิทธิ

ที่สามารถใชจายได 
แสดงเงื่อนไขของโครงการ

และ ชวงเวลาสําหรับใชสิทธิคนละครึ่ง
(เวลาใชงานสิทธิคนละครึ่ง 06.00-23.00)

ชองทางการตรวจสอบ รายชื่อรานคาที่เขารวม

โครงการ คนละครึ่ง

ตรวจสอบประวัติการใชงานสิทธิ

โครงการ คนละครึ่ง

แสดงขอความเตือน 

“กรุณาใชสิทธิครั้งแรก ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได

รับสิทธิ”

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



กรณีลูกคาลงทะเบียนใหม และไดรับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ สามารถใชจายไดตั้งแตวันที่ 3 ต.ค. 65 โดยจะตองเริ่มใชจายครั้งแรกภายในวันที ่16 ต.ค. 65 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ ตามเงื่อนไขโครงการฯ

หนาจอหลังจากกด Banner โครงการคนละครึ่ง

(กรณีไมไดทําการใชสิทธิภายใน 14 วัน)

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



กรณีสแกน QR เพื่อใชจายรานคาแลวจํานวนเงินใน G Wallet ไมเพียงพอตองการเติมเงินอัตโนมัติ (Auto Top Up)

1.3 กดปุมสแกน QR เพื่อใชสิทธิ

สแกน QR รานคา
ถุงเงิน

2 เติมเงินผานบัญชี
ธนาคารกรุงไทย*

4 ใสรหัส PIN 6 หลัก บันทึกสลิป
ทํารายการสําเร็จ

5 6

1.1 กดปุมสแกนในหนาหลัก เปาตัง

ยืนยันการชําระเงิน31 กดปุมสแกน QR ได 3 วิธี

กรณีมีการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยบนแอปฯเปาตัง และจํานวนเงินในบัญชีตอง
เพียงพอลูกคาจะสามารถทํารายการ Auto Top Up ได

กรณีไมผูกบัญชีกรุงไทย เมื่อกดยืนยันชําระเงิน จะแสดง Pop Up เพื่อ

เชิญชวนใหผูกบัญชี

กรุงไทยกับเปาตัง

กรณีผูกบัญชีกรุงไทย แตเงินในบัญชีไมพอ เมื่อกดยืนยันชําระเงิน จะแสดง 

Pop Up เพื่อใหกลับไปทําการเติมเงิน ในหนาหลัก G-Wallet

1.2 กดปุมสแกนจายในหนา G Wallet

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



การตรวจสอบรายการใชสิทธิ โครงการ คนละครึ่งเฟส 5
ตรวจสอบรายการยอนหลังผาน G Wallet กับรานคาที่เขารวมโครงการฯแบบ Co-Payment 

• เมนูรายการยอนหลังหนาหลัก G Wallet

• เมนูดูประวัติการใชสิทธิคนละครึ่ง หนาสแกน QR เพื่อใชสิทธิ

1

2



กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

A

B

หนาจอ Banner ใชสิทธิโครงการภาครัฐ
ยืนยันตัวตนเพิ่มเติม

เพื่อใชสิทธิโครงการ

ยินยอม KYC consent
* ลูกคาตองยินยอมเทานั้น เลือกวิธียืนยันตัวตน

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



เลือกวิธีการยืนยันตัวตน กดปุมดําเนินการบนแอปฯเปาตังระบุรหัส PIN Krungthai NEXT เขาสู Krungthai NEXT

กรณียืนยันตัวตนดวย Krungthai Next

ดําเนินการบนแอปเปาตัง

A

กรอกรหัส OTP* 

*OTP จะถูกสงไปที่หมายเลขโทรศัพทที่ผูกกับ 

Krungthai Next 

A

กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

A

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



ตรวจสอบและยืนยันขอมูล หนาจอ Banner ใชสิทธิโครงการภาครัฐ

กรณียืนยันตัวตนดวย Krungthai Next (ตอ)A

กดใชสิทธิกอน วันที่ 3 ต.ค. 65 กดใชสิทธติั้งแต วันที่ 3 ต.ค. 65ยืนยันตัวตนสําเร็จ

กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

โครงการ “คนละครึ่ง” สามารถใช้ได้
วันที่ 3 ตุลาคม 2565

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



ยืนยันตัวตนดวยการ 

สแกนใบหนา
ตรวจสอบและยืนยันขอมูล

กรณียืนยันตัวตนดวย การสแกนใบหนาB

นําบัตรประชาชน

ไปทําการยืนยันตัวตน
เลือกวิธีการยืนยันตัวตน

B
B

กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

เตรียมสแกนใบหนา

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



กรณียืนยันตัวตนดวย การสแกนใบหนา (ตอ) B

หนาจอ Banner ใชสิทธิโครงการภาครัฐ กดใชสิทธกิอน วันที่ 3 ต.ค. 65 กดใชสิทธติั้งแต วันที่ 3 ต.ค. 65

กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

ยืนยันตัวตนสําเร็จ

พรอม Notificationกด Banner ใชสิทธิโครงการภาครัฐ

โครงการ “คนละครึ่ง” สามารถใช้ได้
วันที่ 3 ตุลาคม 2565

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



กรณียืนยันตัวตนดวย การสแกนใบหนา : ไมสําเร็จ B

ได Notification 

ผลยืนยันตัวตน

ระบบขัดของ สแกนใบหนาไมสําเร็จ
สแกนใบหนาไมสําเร็จ เกิน 10 ครั้ง

นําบัตรประชาชนไปทําการยืนยันตัวตน ที่ ตู ATM/สาขาในวันถัดไป และ

ดําเนินการตอบนเปาตัง

กรอกขอมูลในบัตรประชาชน

ไมถูกตอง

ยืนยันตัวตนไมสําเร็จ 

กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



กรณียืนยันตัวตนดวย การสแกนใบหนา (ตอ) : ไมสําเร็จ  B

ได Notification 

ผลยืนยันตัวตน

B
ทําการยืนยันตัวตนใหม

อีกครั้ง

ผลยืนยันตัวตนไมสําเร็จ เลือกวิธีการยืนยันตัวตน

กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



กรณียืนยันตัวตนดวย การสแกนใบหนา : ตรวจสอบสถานะระหวางรอผลB

หนาจอ Banner ใชสิทธิโครงการภาครัฐ กดปุม “ดูสถานะ” เพื่อทําการตรวสอบ
กดปุม “ดูสถานะลาสุด” เพื่อตรวจสอบผลการ

ยืนยันตัวตน

ผลการตรวจสอบ

ยังไมมา

ผลการตรวจสอบ

สําเร็จ

ผลการตรวจสอบไมสําเร็จ

กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติม)



โครงการคนละครึ่งเฟส5 (รอบแรก)

วันที่ 1 ก.ย. 65 - 31 ต.ค. 65



โครงการ คนละครึ่ง เฟส 5

ตามนโยบายที่ภาครัฐจัดขึ้นเพื่อกระตุนการจับจายใชสอยภายในประเทศ รวมถึงการบรรเทาภาระคาใชจายใหประชาชน 

ชวยเพิ่มสภาพคลองใหรานคารายยอย อีกทั้งเปนการสนับสนุนการสรางงานและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศในองครวม

คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ

 

สิทธิประโยชนที่จะไดรับ

1) มีบัตรประจําตัวประชาชน และเปนบุคคลสัญชาติไทย

2) อายุตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3) ไมเปนผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

4) ไมเปนผูไดรับสิทธโิครงการเพิ่มกําลังซื้อใหแกผูที่ตองการความชวยเหลือเปน

พิเศษ ระยะที่ 3 

1) ภาครัฐสนับสนุนการจายใหประชาชน 50% 

2) รับสิทธิไมเกิน 150 บาท/คน/วัน  หรือสูงสุดไมเกิน          800 บาทตลอดระยะเวลา

โครงการ

3) โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จํานวน 26.5  ลานสิทธิ

4) ชําระเงินผาน G-Wallet กับรานคาที่รวมโครงการ

• ชวงเวลาสําหรับการใชสิทธิคนละครึ่งกับรานคา ตั้งแต เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

• สําหรับผูที่เขารวมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ไมตองลงทะเบียนเขารวมโครงการฯใหม สามารถกดยอมรับสิทธิพรอมยอมรับเงื่อนไขโครงการ ผานแอปฯเปาตัง 

• ระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต 1 กันยายน  - 31 ตุลาคม 2565 



ขั้นตอนการเขารวมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 สําหรับประชาชน

1 2 3 64

ลงทะเบียนผาน 
- Banner โครงการบนเปาตัง หรือ

- www.คนละครึ่ง.com
ตั้งแตวันที่  19 ส.ค. 65 เปนตนไป เวลา 06.00 น. - 

22.00 น. ของทุกวัน

หรือ จนกวาสิทธิในโครงการฯจะเต็ม

รอรับ SMS ยืนยัน

หลังจากลงทะเบียน
(SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

ติดตั้งแอปฯ “เปาตัง”

ผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

เริ่มตนใชสิทธิ ตั้งแต

วันที่ 1 ก.ย. 65

หรือหลังจากไดรับสิทธิ 
(กรณี กดรับสิทธิหรือลงทะเบียนหลัง 1 ก.ย.65)

ใชสิทธิกับรานคาถุงเงิน

ที่เขารวมโครงการ

(06.00 น.–23.00 น.)

5

เติมเงิน G Wallet

กอนเริ่มใชสิทธิ

กรณี ผูที่ ไมเคย ใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4



www.คนละครึ่ง.com ยอมรับเงื่อนไขโครงการฯ กรอกขอมูลสวนตัว กรอกรหัส OTP ตัวเลข 6 หลัก เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ลงทะเบียนสําเร็จ

ขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผานเว็บไซต 

1 43 52

*เบอรมือถือที่ใชลงทะเบียนจะเปนหมายเลข

โทรศัพทที่ผูลงทะเบียนใชงานอยูปจจุบัน

หลังจาก ลงทะเบียนสําเร็จรอ SMS ยืนยันภายใน 3 วัน

● ชื่อ-สกุล

● CID 13 +Laser หลังบัตร

● วันเดือน ป เกิด

● เบอรโทรศัพทเพื่อรับ OTP

● ขอมูลรายได

● ประเภทรายได

กรณี ผูที่ ไมเคย ใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4



ขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผานแอปฯ เปาตัง

1 432 5

กรอก OTP เพื่อยืนยัน

การเขารวมโครงการฯ

ยืนยันการเขารวม

โครงการฯสําเร็จ

กรอกขอมูลเพิ่มเติม  

- เบอรโทรศัพทเพื่อรับ OTP 

- อาชีพ/ขอมูลรายได
- ประเภทรายได

 กดรับขอตกลง และเงื่อนไขของโครงการฯ

กรณี ผูที่ ไมเคย ใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4

 กด Banner โครงการ

สิทธิคนละครึ่ง

กรณีลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 

รายใหม  กดลงทะเบียนตั้งแต  วันที่ 19 ส.ค. 65

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

กรอก OTP ยืนยัน

ยืนยัน

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

กรอก OTP ยืนยัน

ยืนยัน

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ทัง้นี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS 
ภายใน 3 วัน

สามารถลงทะเบียนโครงการ
คนละครึ่งเฟส 5 ได้ ตั้งแต่

วันที่ 19 สิงหาคม เวลา 
06.00 น. - 22.00 น.



เริ่มตนใชแอปฯ เปาตัง



ลิงคสําหรับดาวนโหลดแอปฯ เปาตัง

เปดแอปฯ APP Store 

พิมพคนหา "เปาตัง" ในชองคนหา

1

2

3

รองรับโทรศัพท  iPhone ที่มี  iOS 9.0+ ขึ้นไป

                         รองรับโทรศัพทที่ใช Android 5.0+ ขึ้นไป

เลือก "GET"

หรือ Google Play หรือ Play Store

หรือ เลือก "ติดตั้ง"

การติดตั้งแอปฯ เปาตัง เวอรชั่น 11 ขึ้นไป



1 2 4 653

ยินยอม KYC consent

* ลูกคาตองยินยอมเทานั้น

เตรียมถายบัตรประชาชน กรอกหมายเลขบัตร

ประชาชนและเบอรโทรศัพท
กรอกขอมูลบัตรประชาชนกรอกรหัส OTPถายรูปบัตรประชาชน

ลงทะเบียนเปาตัง (สําหรับลูกคาใหม)

7

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน

A

B



7 8

เลือกวิธีการผูบัญชีเปน 

“แอปฯ Krungthai NEXT”

ระบุรหัส PIN 

Krungthai NEXT 

119

ดําเนินการบนแอปเปาตัง

เขาสู Krungthai NEXT

* ลูกคาตองใชบัญชี Krungthai NEXT ที่มีหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกับแอปฯเปาตัง

10

กดปุมดําเนินการ

บนแอปฯเปาตัง

ลงทะเบียนเปาตัง (สําหรับลูกคาใหม)

กรอกรหัส OTP* 
*OTP จะถูกสงไปที่เบอรโทรศัพท

ที่ผูกกับ Krungthai Next 

กรณียืนยันตัวตนดวยบัญชี Krungthai Next A

A

ยืนยันรหัส PINตั้งคารหัส PIN

12 13



เตรียมสแกนใบหนา 
สแกนใบหนา

*สามารถขามไดหากโทรศัพทไมมีกลองหนา/ชํารุด ยืนยันรหัส PINตั้งคารหัส PIN

7 8 10 119

ลงทะเบียนเปาตัง (สําหรับลูกคาใหม)
กรณียืนยันตัวตนดวย การสแกนใบหนา

B

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน

“สแกนใบหนา”

B



ลงทะเบียนเปาตัง (สําหรับลูกคาใหม)

A

B

กรณียืนยันตัวตนดวยบัญชี 

Krungthai Next 

กรณียืนยันตัวตนดวยการสแกน

ใบหนา

หลังจากดําเนินการใสรหัส PIN  เปาตัง 6 หลัก เรียบรอยแลว จะพบขั้นตอนดําเนินการดังตอไปนี้

เปดใชงานระบบสแกน

ใบหนา หรือ สแกนลายนิ้วมือ

ยอมรับ เงื่อนไขการใชงาน 

แอปฯเปาตัง
 * ลูกคาตองยอมรับเทานั้น

แสดงหนาจอเฉพาะความยินยอมที่ผูใชงานไมเคยตอบ 

(การตอบคือการใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมก็ได)

ระบบตรวจสอบขอมูลผูใชงาน

จะพบขอความบนการดวา 

“กําลังตรวจสอบขอมูล”

ยินยอมหรือไมยินยอมสําหรับความยินยอมสําหรับขอมูลสวนบุคคล

● ลูกคาสามารถเลือกยินยอม ไมยินยอม หรือใหความยินยอมภายหลัง

● การใหความยินยอมภายหลัง: หนาจอจะแสดงอีกครั้งหลังจากวันที่กดภายใน 7 วัน

หากลงทะเบียนสําเร็จ 

จะแสดงการด Wallet ดังภาพเพื่อใหสมัครใชบริการ

สมัครบริการสําเร็จ



การสมัครใชงาน G Wallet 



เลือก "สมัครใชบริการ" ขอตกลงและเงื่อนไขผลิตภัณฑ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใชงาน G Wallet 

1 2 4 53

เตรียมถายบัตรประชาชน
ยินยอม การจัดการขอมูล

ยืนยันตัวตน
ถายบัตรประชาชน



ที่อยูตามบัตรประชาชน ที่อยูปจจุบัน
กรอกขอมูล

บัตรประชาชน
ขอมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ : กรณีไมเคยกรอกขอมูลมากอนจะขึ้นใหกรอกขอมูลดังกลาว

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใชงาน G Wallet 

6

ที่อยูที่ทํางาน

กรอกขอมูล CDD

A

B

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน

87



ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใชงาน G Wallet 

ดําเนินการบนแอปเปาตัง

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน กดปุมดําเนินการบนแอปฯเปาตังระบุรหัส PIN Krungthai NEXT เขาสู Krungthai NEXT
กรอกรหัส OTP* 

*OTP จะถูกสงไปที่หมายเลขโทรศัพทที่ผูกกับ 

Krungthai Next 

A

กรณียืนยันตัวตนดวย Krungthai NextA

8 9 1110 12



13 14 1615

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใชงาน G Wallet 

ตรวจสอบและยืนยันขอมูล

เมื่อสมัครสําเร็จ การดวอลเล็ต

จะคางอยูหนา "กําลังตรวจสอบขอมูล" เลือก 

"ตรวจสอบสถานะลาสุด" เพื่อดูผลการสมัคร

หนาจอเมื่อสมัคร G Wallet สําเร็จ กดไปที่

หนาหลัก
หนาจอใชสิทธิโครงการภาครัฐ

กรณียืนยันตัวตนดวย Krungthai Next (ตอ)A



9 10 12 13118

ยืนยันตัวตนดวยการ 

สแกนใบหนา

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใชงาน G Wallet 

B

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน ตรวจสอบและยืนยันขอมูล

เมื่อสมัครสําเร็จ การวอลเล็ต

จะคางอยูหนา "กําลังตรวจสอบขอมูล" เลือก 

"ตรวจสอบสถานะลาสุด" เพื่อดูผลการสมัคร

หนาจอเมื่อสมัคร 

G Wallet สําเร็จ กดไปที่หนาหลัก

หนาจอใชสิทธิ

โครงการภาครัฐ

กรณียืนยันตัวตนดวย การสแกนใบหนา B



การใชสิทธิโครงการ คนละครึ่ง



กดฺ Banner คนละครึ่ง 
เพื่อเริ่มใชสิทธิ

1

สแกน QR เพื่อใชจายรานคาที่เขารวมโครงการฯแบบ Co-Payment

กดปุมสแกน QR เพื่อ
ใชสิทธิคนละครึ่ง

สแกน QR รานคาถุงเงิน
3 ใสรหัส PIN 6 หลัก5 ยืนยันการชําระเงิน 6 บันทึกสลิป

ทํารายการสําเร็จ
7กดยอมรับรับเงื่อนไข

และรับสิทธิ
42

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5



การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5
กรณีผูเคยใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส4 เดิม และ กด Banner โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต วันที่ 19 ส.ค. 65

กรณีกด Banner โครงการฯ

หลังจากกด ยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ

(กอนวันที่ 1 ก.ย. 65)

กรณีกด Banner โครงการฯ

หลังจากกด ยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ

(ตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 65)

กด Banner โครงการฯ  จะแสดง

หนาจอใหกด ยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ



การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5
กรณีลูกคาใหมที่ไมเคยเขารวมโครงการคนละครึ่ง กด Banner โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต วันที่ 19 ส.ค. 65

กรณีกด Banner โครงการฯ

หลังจากกด ยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ

(กอนวันที่ 1 ก.ย. 65)

กรณีกด Banner โครงการฯ

หลังจากกด ยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ

(หลังวันที่ 1 ก.ย. 65)

กรณีลงทะเบียนสําเร็จ และได SMS 

กด Banner โครงการฯ จะแสดงหนาจอใหกด ยอมรับเงื่อนไข

และรับสิทธิ

กด Banner โครงการฯ จะเขาสูหนาจอการลงทะเบียนโครงการ

ฯ



การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5
หนาจอแสดงการใชงานกรณีตางๆ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 บนแอปฯเปาตัง

กรณีไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5  

ใชสิทธิเต็มจํานวน ครบ 800  บาท 

กรณีไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5  

ใชจายนอกชวงเวลาที่กําหนด

กรณีไดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5  

ใชจายสิทธิยังไมครบ 150 ตอ วัน



สแกน QR เพื่อใชจายรานคาที่เขารวมโครงการฯแบบ Co-Payment กรณีใชสิทธิคนละครึ่ง ไมเต็มจํานวน หรือ สิทธิครบ 150 บาท/วัน 

กรณีใช สิทธิคนละครึ่งไดไมเต็มจํานวน กรณีใช สิทธิคนละครึ่งครบ 150 บาท/วัน

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5



แสดงแถบสําหรับ สแกน QR 

เพื่อใชสิทธิกับรานคาถุงเงิน

ที่รวมโครงการ คนละครึ่ง

แสดงสิทธิคงเหลือ

ตลอดระยะเวลาของโครงการ

สแกน QR เพื่อใชจายรานคาที่เขารวมโครงการฯแบบ Co-Payment

แสดงมูลคาสิทธิ

ที่สามารถใชจายได 
แสดงเงื่อนไขของโครงการ

และ ชวงเวลาสําหรับใชสิทธิคนละครึ่ง
(เวลาใชงานสิทธิคนละครึ่ง 06.00-23.00)

ชองทางการตรวจสอบ รายชื่อรานคาที่เขารวม

โครงการ คนละครึ่ง

ตรวจสอบประวัติการใชงานสิทธิ

โครงการ คนละครึ่ง

แสดงขอความเตือน 

“กรุณาใชสิทธิครั้งแรก ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได

รับสิทธิ”

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5



การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5

31/10/6519/08/65

เปดลงทะเบียนโครงการ

คนละครึ่งเฟส 5 

01/09/65 14/09/65

วันสุดทายการใชสิทธิคนละครึ่งครั้งแรกกอนตัดสิทธิ (ภายใน 

23.00 น.)

สิ้นสุดระยะเวลาโครงการเปดใหใชสิทธิโครงการคนละครึ่งวัน

แรก

31/10/6519/08/65

เปดลงทะเบียนโครงการ

คนละครึ่งเฟส 5 

01/09/65 15/09/65

สิ้นสุดระยะเวลาโครงการเปดใหใชสิทธิโครงการคนละครึ่งวัน

แรก

● กรณีลูกคาลงทะเบียนใหม และไดรับ SMS  แจงสิทธิ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 (กอน 1 ก.ย. 65) 

           หากไมมีการใชจายครั้งแรก กอนวันที่ 14 ก.ย. 2565 (22.59 น.) จะถูก ตัดสิทธิ ตามเงื่อนไขโครงการฯ

● กรณีลูกคาลงทะเบียนใหม และไดรับ SMS  แจงสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ตั้งแต 1 ก.ย. 65 เปนตนไป) 

           หากไมมีการใชจายครั้งแรก ภายใน 14 วัน หลังจากที่ไดรับ SMS จะถูก ตัดสิทธิ ตามเงื่อนไขโครงการฯ

วันที่ลงทะเบียนโครงการ

คนละครึ่งเฟส 5 

02/09/65

วันสุดทายที่ไดรับ

SMS แจงยืนยันสิทธิ

31/08/65

วันที่เริ่มนับสิทธิ

(Day 1)

14  วัน

วันสุดทายการใชสิทธิคนละครึ่งครั้งแรกกอนตัดสิทธิ (ภายใน 

23.00 น.)

ตัวอยาง

ตัวอยาง



การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5
กรณีลูกคา โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ไดสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (อัตโนมัติ) หรือ กรณีลูกคาใหมที่ลงทะเบียนและไดรับ SMS  แจงสิทธิ 

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 (กอน 1 ก.ย. 65) หากไมมีการใชจายครั้งแรก กอนวันที่ 14 ก.ย. 2565 (22.59 น.) จะถูก ตัดสิทธิ ตามเงื่อนไขโครงการฯ

หนาจอ หลังจากกด Banner โครงการคนละครึ่ง 

วันที่  14 ก.ย. 65 เวลา 23.00 น. 

(กรณียังมีสิทธิคงเหลือ)

หนาจอหลังจากกด Banner โครงการคนละครึ่ง

  เวลา 06.00 น. - 22.00 น.

(กรณียังมีสิทธิคงเหลือ)

หนาจอหลังจากกด Banner โครงการคนละครึ่ง

เวลา 06.00 น. - 22.00 น.

(กรณีสิทธิครบ 26.5 ลานสิทธิ)

4สามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 
ได้ตั้งแต่ 06.00 น. - 22.00 น.

หนาจอหลังจากกด Banner โครงการคนละครึ่ง

(กรณีไมไดทําการใชสิทธิภายใน 14 วัน)



การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5
กรณีลูกคาลงทะเบียนใหม และไดรับ SMS  แจงสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ตั้งแต 1 ก.ย. 65 เปนตนไป)  

หากไมมีการใชจายครั้งแรก ภายใน 14 วัน หลังจากที่ไดรับ SMS จะถูก ตัดสิทธิ ตามเงื่อนไขโครงการฯ

หนาจอ หลังจากกด Banner โครงการคนละครึ่ง 

 เวลา 23..00 น. - 05.59 น.

(กรณียังมีสิทธิคงเหลือ)

หนาจอหลังจากกด Banner โครงการคนละครึ่ง

  เวลา 06.00 น. - 22.00 น.

(กรณียังมีสิทธิคงเหลือ)

หนาจอหลังจากกด Banner โครงการคนละครึ่ง

 เวลา 06.00 น. - 22.00 น.

(กรณีสิทธิครบ 26.5 ลานสิทธิ)

4สามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 
ได้ตั้งแต่ 06.00 น. - 22.00 น.

หนาจอหลังจากกด Banner โครงการคนละครึ่ง

(กรณีไมไดทําการใชสิทธิภายใน 14 วัน)



กรณีสแกน QR เพื่อใชจายรานคาแลวจํานวนเงินใน G Wallet ไมเพียงพอตองการเติมเงินอัตโนมัติ (Auto Top Up)

1.3 กดปุมสแกน QR เพื่อใชสิทธิ

สแกน QR รานคา
ถุงเงิน

2 เติมเงินผานบัญชี
ธนาคารกรุงไทย*

4 ใสรหัส PIN 6 หลัก บันทึกสลิป
ทํารายการสําเร็จ

5 6

1.1 กดปุมสแกนในหนาหลัก เปาตัง

ยืนยันการชําระเงิน31 กดปุมสแกน QR ได 3 วิธี

กรณีมีการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยบนแอปฯเปาตัง และจํานวนเงินในบัญชีตอง
เพียงพอลูกคาจะสามารถทํารายการ Auto Top Up ได

กรณีไมผูกบัญชีกรุงไทย เมื่อกดยืนยันชําระเงิน จะแสดง Pop Up เพื่อ

เชิญชวนใหผูกบัญชี

กรุงไทยกับเปาตัง

กรณีผูกบัญชีกรุงไทย แตเงินในบัญชีไมพอ เมื่อกดยืนยันชําระเงิน จะแสดง 

Pop Up เพื่อใหกลับไปทําการเติมเงิน ในหนาหลัก G-Wallet

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5

1.2 กดปุมสแกนจายในหนา G Wallet



การตรวจสอบรายการใชสิทธิ โครงการ คนละครึ่งเฟส 5
ตรวจสอบรายการยอนหลังผาน G Wallet กับรานคาที่เขารวมโครงการฯแบบ Co-Payment 

• เมนูรายการยอนหลังหนาหลัก G Wallet

• เมนูดูประวัติการใชสิทธิคนละครึ่ง หนาสแกน QR เพื่อใชสิทธิ

1

2



กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

A

B

หนาจอ Banner ใชสิทธิโครงการภาครัฐ
ยืนยันตัวตนเพิ่มเติม

เพื่อใชสิทธิโครงการ

ยินยอม KYC consent
* ลูกคาตองยินยอมเทานั้น เลือกวิธียืนยันตัวตน

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5



เลือกวิธีการยืนยันตัวตน กดปุมดําเนินการบนแอปฯเปาตังระบุรหัส PIN Krungthai NEXT เขาสู Krungthai NEXT

กรณียืนยันตัวตนดวย Krungthai Next

ดําเนินการบนแอปเปาตัง

A

กรอกรหัส OTP* 

*OTP จะถูกสงไปที่หมายเลขโทรศัพทที่ผูกกับ 

Krungthai Next 

A

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5
กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

A



ตรวจสอบและยืนยันขอมูล หนาจอ Banner ใชสิทธิโครงการภาครัฐ

กรณียืนยันตัวตนดวย Krungthai Next (ตอ)A

กดใชสิทธิกอน วันที่ 3 ต.ค. 65 กดใชสิทธิหลัง วันที่ 3 ต.ค. 65ยืนยันตัวตนสําเร็จ

กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

โครงการ “คนละครึ่ง” สามารถใช้ได้
วันที่ 3 ตุลาคม 2565

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5



ยืนยันตัวตนดวยการ 

สแกนใบหนา
ตรวจสอบและยืนยันขอมูล

กรณียืนยันตัวตนดวย การสแกนใบหนาB

นําบัตรประชาชน

ไปทําการยืนยันตัวตน
เลือกวิธีการยืนยันตัวตน

B
B

กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

เตรียมสแกนใบหนา

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5



กรณียืนยันตัวตนดวย การสแกนใบหนา (ตอ) B

หนาจอ Banner ใชสิทธิโครงการภาครัฐ กดใชสิทธกิอน วันที่ 3 ต.ค. 65 กดใชสิทธหิลัง วันที่ 3 ต.ค. 65

กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

ยืนยันตัวตนสําเร็จ

พรอม Notificationกด Banner ใชสิทธิโครงการภาครัฐ

โครงการ “คนละครึ่ง” สามารถใช้ได้
วันที่ 3 ตุลาคม 2565

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5



กรณียืนยันตัวตนดวย การสแกนใบหนา : ไมสําเร็จ B

ได Notification 

ผลยืนยันตัวตน

ระบบขัดของ สแกนใบหนาไมสําเร็จ
สแกนใบหนาไมสําเร็จ เกิน 10 ครั้ง

นําบัตรประชาชนไปทําการยืนยันตัวตน ที่ ตู ATM/สาขาในวันถัดไป และ

ดําเนินการตอบนเปาตัง

กรอกขอมูลในบัตรประชาชน

ไมถูกตอง

ยืนยันตัวตนไมสําเร็จ 

กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5



กรณียืนยันตัวตนดวย การสแกนใบหนา (ตอ) : ไมสําเร็จ  B

ได Notification 

ผลยืนยันตัวตน

B
ทําการยืนยันตัวตนใหม

อีกครั้ง

ผลยืนยันตัวตนไมสําเร็จ เลือกวิธีการยืนยันตัวตน

กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5



กรณียืนยันตัวตนดวย การสแกนใบหนา : ตรวจสอบสถานะระหวางรอผลB

หนาจอ Banner ใชสิทธิโครงการภาครัฐ กดปุม “ดูสถานะ” เพื่อทําการตรวสอบ
กดปุม “ดูสถานะลาสุด” เพื่อตรวจสอบผลการ

ยืนยันตัวตน

ผลการตรวจสอบ

ยังไมมา

ผลการตรวจสอบ

สําเร็จ

ผลการตรวจสอบไมสําเร็จ

กรณีผูใชงาน G Wallet  แตยังไมไดมีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face

การใชสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5



-confidential-

การผูกบัญชีกรุงไทย

บนแอปฯ เปาตัง



การผูกบัญชีกรุงไทยบนแอปฯเปาตัง (1/2) 



การผูกบัญชีกรุงไทยบนแอปฯเปาตัง (2/2) 



การเติมเงินเขา 

G Wallet

-confidential-



ตู ATM ธนาคารชั้นนํา

ดวยเมนูเติมเงิน/โอนเงิน e-Wallet พรอมเพย

และระบุ G Wallet ID 15 หลัก

1 3 4

สามารถทํารายการได 4 ชองทางดังตอไปนี้

การเติมเงินดวย QR Code 

ผาน Mobile Banking ธนาคารตางๆ

สแกน QR พรอมเพย จากเปาตัง G Wallet  

การเติมเงินดวย G Wallet ID

ผาน Mobile Banking ธนาคารตางๆ

เมนูเติมเงิน/โอนเงิน e-Wallet พรอมเพย  

       และระบุ G Wallet ID 15 หลัก

-confidential-

การเติมเงิน G Wallet ผาน

บัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกอยูบน เปาตัง

งายๆ แคมีบัญชีกรุงไทย และผูกบนเปาตัง

2

ชองทางการเติมเงิน

เขา G Wallet



การเติมเงิน G Wallet บนแอปฯเปาตัง  สามารถทํารายการได 3 ชองทางดังนี้

1. เติมเงินผาน Banner Krungthai NEXT

การเติมเงินเขา G Wallet บนแอปฯ เปาตัง 

เลือกเติมเงินเขา G Wallet

A

C

3.  เติมเงินผานโลโกกรุงไทย (หรือธนาคารอื่นๆ)

B

2.  เติมเงินผานโลโกบัญชีกรุงไทย

A

B

C



การเติมเงินเขา G Wallet ดวย Krungthai NEXT 

เติมเงินผาน Banner

 Krungthai NEXT

A

A การเติมเงิน G Wallet ผาน Banner Krungthai NEXT

ระบุ จํานวนเงิน

*ระบบระบุเลขที่ G Wallet ใหอัตโนมัติ

ทํารายการสําเร็จ 

บันทึกสลิป อัตโนมัติ

ตรวจสอบรายการ

แลวจึงกดยืนยัน
ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT เขาสู Krungthai NEXT

เปาตังเปด NEXT บนอุปกรณโดยอัตโนมัติ



การเติมเงินเขา G Wallet ดวย บัญชีกรุงไทย 

เลือกเติมเงินผาน 

 Banner บัญชีกรุงไทย

เลือก + เติมเงินเขา G Wallet ระบุ จํานวนเงิน ตรวจสอบรายการ

แลวจึงกดยืนยัน

ทํารายการสําเร็จ และบันทึกสลิป โดย

อัตโนมัติ

ระบุ PIN เปาตัง

หมายเหตุ : ตองทําการผูกบัญชีกรุงไทยบนเปาตังใหเรียบรอย จึงสามารถทํารายการตามขั้นตอนดังกลาวได

B

B การเติมเงิน G Wallet ผาน Banner บัญชีกรุงไทย



เติมเงิน Krungthai Next  

ผานโลโกกรุงไทย
เลือก แอปฯ Krugthai NEXT

เลือก คัดลอก 

และ กดปุมเปดแอปฯ

การเติมเงินเขา G Wallet ผานโลโกกรุงไทย 

xxx-xxxxxxxx-xxxx

C

2

1

C การเติมเงิน G Wallet ผาน โลโกกรุงไทย



กดคางเพื่อวาง หมายเลข G Wallet 

15 หลัก

และระบุ จํานวนเงิน

ทํารายการสําเร็จ และบันทึกสลิป โดย

อัตโนมัติ

เปาตังเปด NEXT บนอุปกรณโดยอัตโนมัติ

เลือกเมนู  เติมเงิน เลือก  เติมเงิน G Wallet

ตรวจสอบรายการ

แลวจึงกดยืนยัน
ระบุ PIN NEXT

การเติมเงินเขา G Wallet ผานโลโกกรุงไทย

C การเติมเงิน G Wallet ผาน โลโกกรุงไทย



เลือก + เติมเงินเขา G Wallet เลือก กรุงไทย เลือก QR พรอมเพย สแกน QR  เพื่อเติมเงินทันที

หรือ กด บันทึก 

เพื่อทําการเติมเงินในภายหลัง

การเติมเงินเขา G Wallet : QR พรอมเพย (1/2) 



ระบุ จํานวนเงิน
ตรวจสอบรายการ

แลวจึงกดยืนยัน

ทํารายการสําเร็จ

และบันทึกสลิป

โดยอัตโนมัติ

ระบุ PIN NEXTเลือก  สแกน
กดปุม เปดอัลบั้มรูป 

เพื่อเลือก รูป QR Code

ที่เก็บไว

การเติมเงินเขา G Wallet : QR พรอมเพย (2/2) 



เลือก + เติมเงินเขา G Wallet เลือก กรุงไทย เลือก ตู ATM ระบบแสดงวีธีการเติมเงินผานตู ATM

การเติมเงินเขา G Wallet : Krungthai ATM (1/3) 



การเติมเงินเขา G Wallet : Krungthai ATM (2/3) 



การเติมเงินเขา G Wallet : Krungthai ATM (3/3) 



สอบถามขอมูลโครงการภาครัฐ

 

Call Center 02-111-1122


