
โครงการย่ิงใช้ย่ิงได้
สทิธิ E-Voucher กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านรา้นค้าที่เข้ารว่มโครงการ
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โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
โครงการที่รัฐบาลจัดข้ึนเพ่ือการใช้จ่ายภาคประชาชน กระตุ้นการบริโภค ผู้มกี าลังซ้ือ และ ช่วยเพ่ิมสภาพคล่อง สนับสนุนผู้ประกอบการที่มกีารจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รบั

คณุสมบติัของผู้เขา้รว่มโครงการ

1. ใหสิ้ทธิ E-Voucher สูงสุด 10,000 บาท/คน โดยใช้จ่ายสูงสุด 80,000 บาท/คน  

ยอดใช้จ่ายทีน่ ามาค านวณสิทธิ E-Voucher

• วันที่ 1 ก.ค. - 21 ก.ค. 64 สามารถใช้จ่ายสูงสุด 5,000 บาท/คน/วัน

• วันที่ 22 ก.ค. - 30 พ.ย. 64 สามารถใช้จ่ายสูงสุด 10,000 บาท/คน/วัน

2. ส าหรบัผู้ได้รบัสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะน ามาค านวณสิทธิ E-Voucher

ไม่เกิน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จะน ายอดใช้จ่ายมาค านวณสิทธิ E-Voucher ได้ ดังน้ี

• (1) ยอดใช้จ่ายจรงิต้ังแต่ 1 – 40,000 บาทแรก ได้รบั E-Voucher รอ้ยละ 10 ของยอดใช้จ่ายจรงิ

แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน (2) ยอดใช้จ่ายจรงิต้ังแต่ 40,001 – 80,000 บาท ได้รบั E-Voucher

รอ้ยละ 15 ของยอดใช้จ่ายจรงิ แต่ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน

• ส าหรบัผู้ได้รบัสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะน ามาค านวณสิทธิ E-Voucher

เต็มจ านวน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมีสิทธิได้รบั E-Voucher จ านวน 7,000 บาท

เรยีบรอ้ยแล้ว จะมีสิทธิได้รบั E-Voucher เพ่ิมเติม หากมีการใช้จา่ยเพ่ิมเติม จ านวนไม่เกิน 20,000 บาท

ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จะได้รบัสิทธิ E-Voucher รอ้ยละ 15 ของยอดใช้จ่าย

เพ่ิมเติมดังกล่าว แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

* รบั E-Voucher ทุกวันที ่7 ของเดือนถัดไป ใช้สทิธิได้ถึง 31 ธ.ค.64

• สญัชาติไทย อายุ 18 ปบีรบูิรณ์ขึน้ไป

• ประชาชนกลุ่มผูม้กี าลังซื้อสงู 

• ไม่เปน็ผูถ้ือบัตรสวัสดิการแหง่รฐั 

• ไม่เปน็ผูไ้ด้สทิธิในโครงการเพิ่มก าลังซื้อ

• ไม่เปน็ผูไ้ด้สทิธิในโครงการคนละครึง่เฟส 3

ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 64 
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ข้ันตอนการเข้ารว่มโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ ส าหรบัประชาชน

1 2 3 74

ลงทะเบยีนผ่าน 
- Banner โครงการบนเป๋าตัง
- www.ย่ิงใช้ย่ิงได้.com
เริ่ม 21 ม.ิย. 64

(06.00 น.–22.00 น.)

รอรบั SMS ยืนยัน
หลังจากลงทะเบียน
(SMS ยืนยัน 3 วัน)

ติดต้ังแอปฯ “เป๋าตัง”
ผกู G-Wallet เพ่ือรับ
สิทธิตามโครงการ

เริม่ต้นใช้สิทธิ ต้ังแต่
วันท่ี 1 ก.ค. 64

หรือหลังจากได้รับสิทธิ
สามารถใช้จ่ายสูงสุด 
5,000 บาท/คน/วัน

ใช้สิทธิกับรา้นค้า
ท่ีเข้าร่วมโครงการ

(06.00 น.–23.00 น.)
ใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิ 
E-Voucher ได้ถึง
วันท่ี 30 พ.ย. 64 

6

เติมเงิน G-Wallet
ก่อนเริ่มใช้สิทธิ

หมายเหตุ : 
- เริม่รบั E-Voucher ครั้งแรก วันที ่7 ส.ค. 64
- ได้รบั E-Voucher ครั้งสุดท้าย วันที ่7 ธ.ค. 64
- สิ้นสุดการใช้จ่ายเพ่ือรบั E-Voucher วันที ่30 พ.ย. 64 
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5

วันท่ี 22 ก.ค. 64
สามารถใช้จ่ายสูงสุด 
10,000 บาท/คน/วัน



www.ย่ิงใช้ย่ิงได้.com

1 43 52

ยอมรับเง่ือนไขโครงการฯ กรอกข้อมูลส่วนตัว กรอกรหัส OTP ตัวเลข 6 หลัก 
เพ่ือยืนยันการลงทะเบียน ลงทะเบียนส าเร็จ

*เบอร์มอืถือท่ีใช้ลงทะเบยีนจะเป็นหมายเลข
โทรศัพท์ท่ีผ ู้ลงทะเบยีนใชง้านอยู่ปัจจุบนั

หลังจาก ลงทะเบยีนส าเร็จรอ SMS 
ยืนยันภายใน 3 วัน

● ชื่อ-สกุล
● CID 13 +Laser หลังบัตร
● วันเดือน ปี เกิด
● เบอรโ์ทรศพัท์เพ่ือรบั OTP
● ข้อมูลรายได้
● ประเภทรายได้

ข้ันตอนการลงทะเบยีนย่ิงใช้ย่ิงได้ผ่านเว็บไซต์ 
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ข้ันตอนการลงทะเบยีนย่ิงใช้ย่ิงได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

1 432 5

กรอก OTP เพ่ือยืนยัน
การเข้าร่วมโครงการฯ

ยืนยันการเข้าร่วม
โครงการฯส าเร็จ

กด Banner โครงการ
สิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้

เข้าร่วมโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ เข้าร่วมโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ เข้าร่วมโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้

กรอกข้อมลูเพ่ิมเติม  
- เบอรโ์ทรศพัท์เพื่อรบั OTP 
- อาชีพ/ข้อมูลรายได้
- ประเภทรายได้

กดรับข้อตกลง และเง่ือนไข
ของโครงการฯ

เข้าร่วมโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้

ทัง้น้ีโครงการจะแจ้งผลการเข้ารว่มโครงการผ่าน 
SMS ภายใน 3 วัน



ข้ันตอนการเปล่ียนแปลงโครงการฯ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง

กรอก OTP ยืนยัน

ยืนยัน

เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึงเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง

*หลังจากวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 ยังสามารถลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิโครงการได้ แต่ ไม่สามารถปล่ียนแปลงโครงการได้
**สามารถเปล่ียนโครงการผ่าน Banner เป๋าตังเท่านั้น ไม่รองรับการเปล่ียนโครงการโดยการเข้าจากเว็บไซต์

กด Banner โครงการ
คนละครึ่ง

กรอก OTP เพ่ือยืนยัน
การเข้าร่วมโครงการฯ

ยืนยันการเข้าร่วม
โครงการฯส าเร็จ

กรอกข้อมลูเพ่ิมเติม  
- เบอรโ์ทรศพัท์เพื่อรบั OTP 
- อาชีพ/ข้อมูลรายได้
- ประเภทรายได้

ยืนยันการเปล่ียนแปลง
โครงการฯ

กดรับข้อตกลง และเง่ือนไข
ของโครงการฯ

1 432 5 6
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กรณไีด้รบัสิทธิ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการคนละครึ่งเฟส 3

กรอก OTP ยืนยัน

ยืนยัน

เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง

ทัง้น้ีโครงการจะแจ้งผลการเข้ารว่มโครงการผ่าน 
SMS ภายใน 3 วัน







เริม่ต้นใช้แอปฯ เป๋าตัง
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ลิงค์ส ำหรบัดำวน์โหลดแอปฯ เป๋ำตัง

เปิดแอปฯ APP Store 

พิมพ์ค้นหา "เป๋าตัง" ในชอ่งค้นหา

1

2

3

รองรบัโทรศัพท์ iPhone ท่ีม ี iOS 9.0+ ข้ึนไป

รองรบัโทรศัพท์ท่ีใช้ Android 5.0+ ข้ึนไป

เลือก "GET"

หรอื Google Play หรอื Play Store

หรือ เลือก "ติดต้ัง"

กำรติดต้ังแอปฯ เป๋ำตัง เวอรช่ั์น 11 ข้ึนไป 

สามารถดาวน์โหลดได้ต้ังแต่วันนีเ้ป็นต้นไป
10
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1

11

2 4 653

ยินยอม KYC consent

* ลูกค้าต้องยินยอมเท่าน้ัน

เตรยีมถ่ายบัตรประชาชน กรอกหมายเลขบัตร
ประชาชนและเบอร์โทรศัพท์

กรอกข้อมูลบัตรประชาชนกรอกรหัส OTPถ่ายรูปบัตรประชาชน

ลงทะเบยีนเป๋าตัง (ส าหรับลูกค้าใหม่)

7

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน

A

B
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7 8

เลือกวิธีการผู้บัญชีเป็น 
“แอปฯ Krungthai NEXT”

ระบุรหัส PIN 
Krungthai NEXT 

119

ด าเนินการบนแอปเป๋าตัง

เข้าสู่ Krungthai NEXT

* ลูกค้าต้องใช้บัญชี Krungthai NEXT ที่มหีมายเลขบัตรประชาชนเดียวกับแอปฯเป๋าตัง

10

กดปุ่มด าเนินการ
บนแอปฯเป๋าตัง

ลงทะเบยีนเป๋าตัง (ส าหรับลูกค้าใหม่)

กรอกรหัส OTP* 
*OTP จะถูกส่งไปท่ีเบอร์

โทรศัพท์
ท่ีผูกกับ Krungthai Next 

กรณียนืยนัตัวตนด้วยบัญช ีKrungthai Next A

A

ยืนยันรหัส PINต้ังค่ารหัส PIN

12 13
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เตรยีมสแกนใบหน้า 
สแกนใบหน้า

*สามารถข้ามได้หากโทรศัพท์ไม่มี
กล้องหน้า/ช ารุด

ยืนยันรหัส PINต้ังค่ารหัส PIN

7 8 10 119

ลงทะเบยีนเป๋าตัง (ส าหรับลูกค้าใหม่)
กรณียนืยนัตัวตนด้วย การสแกนใบหนา้

B

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน
“สแกนใบหน้า”

B
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14

เปิดใช้งานระบบสแกน
ใบหน้า หรือ สแกนลายน้ิวมอื

ลงทะเบยีนเป๋าตัง (ส าหรับลูกค้าใหม่)

ยอมรับ เง่ือนไขการใช้งาน  
แอปฯเป๋าตัง  

* ลกูค้าต้องยอมรับเท่านั้น

ขณะระบบตรวจสอบข้อมลูผูใ้ช้งาน
จะพบข้อความบนการด์ว่า 
“ก าลังตรวจสอบข้อมลู”

เลือก"ตรวจสถานะล่าสดุ"
เพื่อตรวจสอบผลกำยืนยัน
ตัวตนใช้แอปฯ เป๋ำตัง

หากลงทะเบยีนส าเร็จ
จะแสดงการ์ด Wallet ดัง
ภาพเพื่อให้สมคัรใช้บรกิาร

กรณีลงทะเบียนส ำเร็จ

A

B

หลังจากด าเนินการใส่รหสั PIN  เป๋าตัง 6 หลัก เรยีบรอ้ยแล้ว จะพบขั้นตอนด าเนนิการดังต่อไปนี้
กรณียืนยันตัวตนด้วย
บญัชี Krungthai 
Next 
กรณียืนยันตัวตนด้วย
การสแกนใบหน้า กรณีลงทะเบียนไม่ส ำเร็จ

ยืนยันตัวตนด้วยบตัร
ประชำชนขอ้มูลไม่
ถกูต้อง หรอืสแกนใบหน้ำ
ใหม่

น ำบตัรประชำชนติดต่อ
สำขำเพื่อท ำกำร DIP 
CHIP และยืนยันตัวตน
ใหม่อีกครัง้ (สแกนใบหน้ำ
เพื่อยืนยันตัวตนไม่ผ่ำน
เกิน 10 ครัง้)

ยืนยันตัวตนใหม่
อีกครัง้

แอปฯดึงขอ้มูลกำรสมัคร
มำแสดงไม่ได้ชัว่ครำว กด
ลองใหม่อีกครัง้เพื่อ 
Refresh
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ลงทะเบยีนเป๋าตัง (ส าหรับลูกค้าใหม่)
กรณียนืยนัตัวตนด้วย การสแกนใบหนา้ ไมผ่า่น
สามารถน าบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนท่ีตู้ ATM ท่ีมเีมนู “ยืนยันตัวตน” ของธนาคารกรุงไทย

B
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การสมัครใช้งาน G-Wallet



เลือก "สมคัรใช้บริกำร" ข้อตกลงและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์

ข้ันตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน G-Wallet 
1 2 4 53

เตรียมถ่ำยบตัรประชำชน
ยินยอม การจัดการข้อมลู

ยืนยันตัวตน
ถ่ำยบตัรประชำชน
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ท่ีอยู่ตามบัตร
ประชาชน ท่ีอยู่ปัจจุบันกรอกข้อมลู

บัตรประชาชน ข้อมลูเพ่ิมเติม

หมายเหตุ : กรณีไมเ่คยกรอกข้อมลูมาก่อนจะขึ้นใหก้รอกข้อมลูดังกล่าว

ข้ันตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน G-Wallet 

6

ท่ีอยู่ท่ีท างาน

กรอกข้อมลู CDD

A

B

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน

87



ข้ันตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน G-Wallet 

ด าเนินการบนแอปเป๋าตัง

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน กดปุ่มด าเนินการบนแอป
ฯเป๋าตัง

ระบุรหัส PIN Krungthai 
NEXT เข้าสู ่Krungthai NEXT

กรอกรหัส OTP* 
*OTP จะถูกสง่ไปที่หมายเลขโทรศพัทท์ีผู่กกับ 

Krungthai Next

A

กรณียนืยนัตัวตนด้วย Krungthai NextA

8 9 1110 12
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13 14 1615
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ข้ันตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน G-Wallet 

ตรวจสอบและยืนยันขอ้มลู

เมื่อสมคัรส ำเร็จ กำร์ดวอลเล็ต
จะค้ำงอยู่หน้ำ "ก ำลังตรวจสอบ
ข้อมลู" เลือก "ตรวจสอบสถำนะ
ล่ำสดุ" เพื่อดูผลกำรสมคัร

หน้ำจอเมื่อสมคัร G Wallet 
ส ำเร็จ กดไปท่ีหน้ำหลัก หน้ำจอใช้สทิธิโครงกำรภำครัฐ

กรณียนืยนัตัวตนด้วย Krungthai Next (ต่อ)A



9 10 12 1311
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8

ยืนยันตัวตนดว้ยกำร 

สแกนใบหน้ำ

ข้ันตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน G-Wallet 

B

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน
ตรวจสอบและยืนยัน

ข้อมลู

เมื่อสมคัรส ำเร็จ กำร์วอลเล็ต
จะค้ำงอยู่หน้ำ "ก ำลัง
ตรวจสอบข้อมลู" เลือก 

"ตรวจสอบสถำนะล่ำสดุ" เพื่อ
ดูผลกำรสมคัร

หน้ำจอเมื่อสมคัร 
G Wallet ส ำเร็จ กดไปท่ี

หน้ำหลัก

หน้ำจอใช้สทิธิ
โครงกำรภำครัฐ

กรณียนืยนัตัวตนด้วย การสแกนใบหนา้ B



การใช้สิทธิโครงการ

ย่ิงใช้ย่ิงได้
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การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ - ช าระด้วย G-Wallet
ช าระเงิน G-Wallet ในช่วง 5 เดือน (ก.ค. - พ.ย. 64) เพื่อรบัสิทธิ E-Voucher ตามเง่ือนไขของโครงการ

กด Banner ของโครงการฯ

กดปุ่ม
สแกน QR เพื่อใช้สทิธิ 

สแกน QR ร้านค้าถงุเงิน
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ

ตรวจสอบรายการ
และยืนยันการช าระเงิน

ยืนยัน PIN บนัทึกสลิปการท ารายการ
ส าเร็จอัตโนมตัิ

เลือกวิธีการช าระเงิน
ด้วย G-Wallet
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การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ - ช าระด้วยสิทธิ E-Voucher
ช าระสิทธิ E-Voucher ในช่วง 5 เดือน (ส.ค. - ธ.ค. 64)

กด Banner ของโครงการฯ

กดปุ่ม
สแกน QR เพื่อใช้สทิธิ 

สแกน QR ร้านค้าถงุเงิน
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ

ตรวจสอบรายการ
และยืนยันการช าระเงิน

ยืนยัน PIN บนัทึกสลิปการท ารายการ
ส าเร็จอัตโนมตัิ

เลือกวิธีการช าระเงิน
ด้วย E-Voucher
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การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้

ยอด E-Voucher ท่ีได้รับแล้ว

ช่องทางการตรวจสอบ รายชื่อร้านค้า
ท่ีเข้าร่วมโครงการ

ยอด E-Voucher คงเหลือ

ยอด E-Voucher ท่ีได้รับตามรอบท่ีก าหนด

ยอดการใช้จ่ายผา่น G-Wallet 
ท่ีน ามาค านวน E-Voucher

ยอดการใช้จ่ายรวมตลอดโครงการ
ผา่น G Wallet กับร้านค้าท่ีร่วมโครงการ

แถบส าหรับ สแกน QR เพ่ือใช้สิทธิกับ
ร้านค้าท่ีร่วมโครงการ 
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ในเวลาใช้สทิธิโครงการ (06:00 - 23:00 น.) นอกเวลาใช้สทิธิโครงการ (06:00 - 23:00 น.)

การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้
-confidential-





กรณีสะสม E-Voucher เต็มจ านวน ส้ินสุดระยะเวลาสะสม E-Voucher (หลัง 30 พ.ย. 64)

ก่อนรับ E-Voucher รอบสดุท้าย หลังรับ E-Voucher รอบสดุท้าย

กรณียอดสะสมใกล้เต็มจ านวน

ก่อนรับ E-Voucher รอบสดุท้าย หลังรับ E-Voucher รอบสดุท้าย

การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้
-confidential-



กรณไีม่สามารถท ารายการใช้จ่ายด้วย E-Voucher 

ยอด E-Voucher คงเหลือเป็น 0 บาท ยอด E-Voucher คงเหลือน้อยกว่า ยอดเงินท่ีต้องช าระ

การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้

500
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การตรวจสอบรายการใช้สิทธิ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 
ตรวจสอบรายการย้อนหลังผ่าน G Wallet กับรา้นค้าท่ีเข้ารว่มโครงการ 

ค่าสินค้า/บริการ
ใช้จ่ายด้วย E-Voucher ยิ่งใช้ยิ่ง
ได้
รายการรับ E-Voucher 
(ตามรอบท่ีก าหนด)

ค่าสินค้า/บริการ
ใช้จ่ายด้วย G Wallet
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กรณีผูใ้ชง้าน G Wallet แต่ยงัไมไ่ด้มกีาร Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face หลัง วันที ่21 ม.ิย. 64

A

B

หน้ำจอ Banner ใช้สทิธิ
โครงกำรภำครัฐ

ยืนยันตัวตนเพิม่เติม
เพื่อใช้สทิธิโครงกำร

ยินยอม KYC consent
* ลูกค้าต้องยินยอมเท่าน้ัน เลือกวิธียืนยันตัวตน

การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้
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เลือกวิธีการยืนยันตัวตน กดปุ่มด าเนินการบนแอป
ฯเป๋าตัง

ระบุรหัส PIN Krungthai 
NEXT 

เข้าสู่ Krungthai NEXT

กรณียนืยนัตัวตนด้วย Krungthai Next

ด าเนินการบนแอปเป๋าตัง

A

กรอกรหัส OTP* 
*OTP จะถูกส่งไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับ 

Krungthai Next

A

กรณีผูใ้ชง้าน G Wallet  แต่ยงัไมไ่ด้มกีาร Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face หลัง วันที ่21 มิ.ย. 64

การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้
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ตรวจสอบและยืนยันขอ้มลู หน้ำจอ Banner ใช้สทิธิ
โครงกำรภำครัฐ

กรณียนืยนัตัวตนด้วย Krungthai Next (ต่อ)A

กดใช้สิทธิก่อน วันที่ 1 ก.ค. 64 กดใช้สิทธิหลัง วันที่ 1 ก.ค. 64ยืนยันตัวตนส ำเร็จ

กรณีผูใ้ชง้าน G Wallet  แต่ยงัไมไ่ด้มกีาร Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face หลัง วันที ่21 มิ.ย. 64

การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้
-confidential-



ยืนยันตัวตนดว้ยกำร 
สแกนใบหน้ำ

ตรวจสอบและยืนยัน
ข้อมลู

กรณียนืยนัตัวตนด้วย การสแกนใบหนา้B

น ำบตัรประชำชน
ไปท ำกำรยืนยันตัวตนเลือกวิธีการยืนยันตัวตน

B
B

เตรียมสแกนใบหน้ำ

กรณีผูใ้ชง้าน G Wallet  แต่ยงัไมไ่ด้มกีาร Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face หลัง วันที ่21 มิ.ย. 64

การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้
-confidential-
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กรณียนืยนัตัวตนด้วย การสแกนใบหนา้ (ต่อ) B

หน้ำจอ Banner ใช้สทิธิ
โครงกำรภำครัฐ กดใช้สิทธิก่อน วันที่ 1 ก.ค. 64 กดใช้สิทธิหลัง วันที่ 1 ก.ค. 64

กรณีผูใ้ชง้าน G Wallet มกีารกดอัพเดทเป๋าตัง แต่ยงัไมไ่ด้มกีาร Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face หลัง วันที ่21 ม.ิย. 64

การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้

ยืนยันตัวตนส ำเร็จ
พร้อม Notification

กด Banner ใช้สทิธิ
โครงกำร
ภำครัฐ



กรณียนืยนัตัวตนด้วย การสแกนใบหนา้ : ไม่ส าเรจ็ B

ได้ Notification 
ผลยืนยันตัวตน

ระบบขดัขอ้ง สแกนใบหนา้ไม่ส าเรจ็
สแกนใบหนา้ไม่ส าเรจ็ เกนิ 10 

คร ัง้
น าบตัรประชาชนไปท าการยนืยนัตวัตน

ที่ ตู ้ สาขาในวนัถดัไป และ

กรอกขอ้มูลในบตัร

ประชาชน

ไม่ถูกตอ้ง

ยืนยันตัวตนไม่ส าเรจ็

กรณีผูใ้ชง้าน G Wallet  แต่ยงัไมไ่ด้มกีาร Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face หลัง วันที ่21 มิ.ย. 64

การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้
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กรณียนืยนัตัวตนด้วย การสแกนใบหนา้ (ต่อ) : ไม่ส าเรจ็ B

ได้ Notification 
ผลยืนยันตัวตน

B

ท าการยนืยนัตวัตน

ใหม่

อกีคร ัง้

ผลยืนยันตัวตนไมส่ ำเร็จ เลือกวิธีการยืนยันตัวตน

กรณีผูใ้ชง้าน G Wallet  แต่ยงัไมไ่ด้มกีาร Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face หลัง วันที ่21 มิ.ย. 64

การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้
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กรณียนืยนัตัวตนด้วย การสแกนใบหนา้ : ตรวจสอบสถานะระหว่างรอผลB

หน้ำจอ Banner ใช้สทิธิ
โครงกำรภำครัฐ

กดปุ่ม “ดูสถำนะ” เพื่อท ำ
กำรตรวสอบ

กดปุ่ม “ดูสถำนะล่ำสดุ” เพื่อ
ตรวจสอบผลกำรยืนยันตวัตน

ผลการ

ตรวจสอบ

ยงัไม่มา

ผลการ

ตรวจสอบ

ส าเรจ็

ผลการตรวจสอบไม่ส าเรจ็

กรณีผูใ้ชง้าน G Wallet  แต่ยงัไมไ่ด้มกีาร Dipchip/Krungthai NEXT/Face to face หลัง วันที ่21 มิ.ย. 64

การใช้จ่ายสิทธิโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้
-confidential-



การเติมเงินเข้า 

G-Wallet



1 3
การเติมเงินด้วย QR Code 

ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆ
สแกน QR พร้อมเพย์ จากเป๋าตัง G Wallet  

การเติมเงินด้วย G-Wallet ID
ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆ

เมนูเติมเงิน/โอนเงิน E-Wallet พร้อมเพย์  
และระบุ G Wallet ID 15 หลัก

-confidential-

การเติมเงิน G-Wallet ผ่าน
บัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกอยู่บน เป๋าตัง
ง่ายๆ แค่มบัีญชีกรุงไทย และผูกบนเป๋าตัง

2

สามารถท ารายการได้ 4 ช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการเติมเงิน
เข้า G-Wallet

ตู้ ATM ธนาคารช้ันน า
ด้วยเมนูเติมเงิน/โอนเงิน E-Wallet พร้อมเพย์

และระบุ G Wallet ID 15 หลัก

4



กำรเติมเงิน G-Wallet ด้วย Krungthai Next  สำมำรถท ำรำยกำรได้ 

2 ชอ่งทำงดังนี้

1. เติมเงินผ่าน Banner Krungthai NEXT

การเติมเงินเข้า G-Wallet ด้วย Krungthai NEXT (1/4)

เลือกเติมเงินเข้ำ G-Wallet

-confidential-

A

B

2. เติมเงินผ่านโลโก้กรุงไทย



การเติมเงินเข้า G-Wallet ด้วย Krungthai NEXT (2/4)

เติมเงินผำ่น Banner
Krungthai NEXT

-confidential-

A

A กำรเติมเงิน G Wallet ผำ่น Banner Krungthai NEXT

ระบุ หมายเลข 
G-Wallet 15 หลัก
และระบุ จ านวนเงิน

ท ำรำยกำรส ำเร็จ 
บันทึกสลิป อัตโนมติั

ตรวจสอบรำยกำร
แล้วจึงกดยืนยัน

ระบุรหัส PIN 
Krungthai NEXT 

เข้าสู่ Krungthai 
NEXT

เป๋าตังเปิด NEXT บนอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ



เติมเงิน Krungthai Next  
ผ่านโลโก้กรุงไทย

เลือก แอปฯ Krugthai NEXT เลือก คัดลอก 
และ กดป่ ุมเปิดแอปฯ

การเติมเงินเข้า G-Wallet ด้วย Krungthai NEXT (3/4)

xxx-xxxxxxxx-xxxx
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B

2

1

B กำรเติมเงิน G Wallet ผำ่น โลโก้กรุงไทย



กดค้ำงเพ่ือวำง หมายเลข 
G-Wallet 15 หลัก
และระบุ จ านวนเงิน

ท ำรำยกำรส ำเร็จ และ
บันทึกสลิป โดยอัตโนมติั

เป๋าตังเปิด NEXT บนอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

เลือกเมนู  เติมเงิน เลือก  เติมเงิน G-Wallet
ตรวจสอบรำยกำร
แล้วจึงกดยืนยัน ระบุ PIN NEXT

-confidential-

การเติมเงินเข้า G-Wallet ด้วย Krungthai NEXT (4/4)

B กำรเติมเงิน G Wallet ผำ่น โลโก้กรุงไทย



การเติมเงินเข้า G-Wallet ด้วย บัญชกีรุงไทย 
-confidential-

เลือกเติมเงินผำ่น 
Banner บัญชกีรุงไทย

เลือก + เติมเงินเขา้ G-Wallet ระบุ จ านวนเงิน ตรวจสอบรำยกำร
แล้วจึงกดยืนยัน

ท ำรำยกำรส ำเร็จ และ
บันทึกสลิป โดยอัตโนมติั

ระบุ PIN เป๋าตัง

หมายเหตุ : ต้องท าการผูกบัญชีกรุงไทยบนเป๋าตังให้เรียบร้อย จึงสามารถท ารายการตามข้ันตอนดังกล่าวได้



เลือก + เติมเงินเข้า G-Wallet เลือก กรุงไทย เลือก QR พรอ้มเพย์

สแกน QR  เพื่อเติมเงินทันที
หรอื กด บันทึก

เพื่อท ำกำรเติมเงินในภำยหลัง

การเติมเงินเข้า G-Wallet : QR พรอ้มเพย์ (1/2) 
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ระบุ จ านวนเงิน
ตรวจสอบรำยกำร
แล้วจึงกดยนืยนั

ท ำรำยกำรส ำเรจ็
และบันทึกสลิป
โดยอัตโนมติั

ระบุ PIN NEXTเลือก  สแกน
กดปุ่ม เปิดอัลบั้มรูป 

เพื่อเลือก รูป QR Code
ที่เก็บไว้

-confidential-

การเติมเงินเข้า G-Wallet : QR พรอ้มเพย์ (2/2) 



เลือก + เติมเงินเข้า G-Wallet เลือก กรุงไทย เลือก ตู้ ATM ระบบแสดงวีธีกำรเติมเงินผำ่นตู้ ATM

การเติมเงินเข้า G-Wallet : Krungthai ATM (1/3) 
-confidential-
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การเติมเงินเข้า G-Wallet : Krungthai ATM (2/3) 



-confidential-

การเติมเงินเข้า G-Wallet : Krungthai ATM (3/3) 



เริม่ลงทะเบยีนประชาชน
21 ม.ิย. 2564

เริม่ใช้จ่ายยิ่งใช้ยิ่งได้
1 ก.ค. 2564

-confidential-


