
คนละครึ่ง

“ฟูด้เดลิเวอรี่” 
ใช้สิทธิโครงการฯ ในการส่ังอาหารกับ ฟูด้เดลิเวอรี่ ต่าง ๆ



คนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่

ภาพรวมการสัง่ซือ้อาหาร คนละครึง่ x ฟู้ดเดลิเวอรี่

ภาพรวมการส่ังซือ้อาหาร  คนละครึง่ x ฟู้ดเดลิเวอรี ่สําหรับประชาชน

ลงทะเบียน และ
ได้รับสิทธ ิคนละครึ่ง

ติดตั้งแอปฯ “เป๋าตัง”
ทําการผูก G Wallet 

เติมเงิน G Wallet
ก่อนเริ่มใช้สิทธิ

เข้าเป๋าตัง กดใช้สิทธิ 
ฟูด้เดลิเวอรี่ 

เลือกรายการอาหาร
ส่ังอาหารชําระค่าบริการ

ส่งอาหาร

รับการแจ้งเตือน
ชําระค่าอาหาร ผ่านเป๋าตัง รอรับการจัด

ส่งอาหาร

1 2 3

4

5

6

7
81



ช่องทางการส่ังซือ้อาหาร  คนละครึง่ x ฟู้ดเดลิเวอรี่

คนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่

ขัน้ตอนการสัง่ซือ้อาหาร คนละครึง่ x ฟู้ดเดลิเวอรี่

ช่องทางที ่1 กดสัง่ซือ้อาหารจาก Banner 
ในหน้าแรก เป๋าตัง

ช่องทางที ่2 กดสัง่ซือ้อาหารจาก Banner 
ในหน้าโครงการ คนละครึง่



วิธีการสัง่ซือ้อาหารจาก Banner ในหน้าแรก เป๋าตัง (ค้นหาเมนู หรือร้าน)

คนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่

ขัน้ตอนการสัง่ซือ้อาหาร คนละครึง่ x ฟู้ดเดลิเวอรี่

1 ค้นหาเมนูอาหาร หรือ 
ร้านอาหาร2 3

สมัครเป๋าตัง G Wallet สําเร็จ
 กด Banner ฟูด้เดลิเวอรี่

กดเข้าใช้งาน
Banner ฟูด้เดลิเวอรี่ 4

แสดงรายการค้นหา 
เลือกร้านอาหาร  5

เข้าสู่ ฟูด้เดลิเวอรี่ แอปฯ
เพ่ือชําระค่าส่งอาหาร



วิธีการสัง่ซือ้อาหารจาก Banner ในหน้าแรก เป๋าตัง (เมนู ฟู้ดเดลิเวอรี ่แอปฯ) 

คนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่

ขัน้ตอนการสัง่ซือ้อาหาร คนละครึง่ x ฟู้ดเดลิเวอรี่

1 2
กดเข้าใช้งาน
Banner ฟูด้เดลิเวอรี่ 3

กดเมนู สัง่ผ่าน
ฟูด้เดลิเวอรี่ แอปฯ 4

เลือก ฟูด้เดลิเวอรี่ แอปฯ
ที่ด้องการใช้บริการ 5 6

ชําระค่าบริการส่งอาหารเข้าสู่ ฟูด้เดลิเวอรี่ แอปฯ
ค้นหาร้านค้า/เมนูอาหาร

สมัครเป๋าตัง G Wallet สําเร็จ
 กด Banner ฟูด้เดลิเวอรี่

Food Delivery 1 Food Delivery 2 Food Delivery 3



วิธีการ สัง่ซือ้อาหารจาก Banner ในหน้าโครงการคนละครึง่ (ค้นหาเมนู หรือร้าน) 

คนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่

ขัน้ตอนการสัง่ซือ้อาหาร คนละครึง่ x ฟู้ดเดลิเวอรี่

กด Banner คนละครึ่ง 1 ค้นหาเมนูอาหาร หรือ 
ร้านอาหาร

2 3 4 5
แสดงรายการค้นหา 
เลือกร้านอาหาร  6

เข้าสู่ ฟูด้เดลิเวอรี่ แอปฯ
เพ่ือชําระค่าส่งอาหาร

กดเข้าใช้งาน
Banner ฟูด้เดลิเวอรี่ 

สมัครเป๋าตัง  G Wallet 
สําเร็จ กดไปที่หน้าหลัก



วิธีการ สัง่ซือ้อาหารจาก Banner ในหน้าโครงการคนละครึง่ (เมนู ฟู้ดเดลิเวอรี ่แอปฯ)  

คนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่

ขัน้ตอนการสัง่ซือ้อาหาร คนละครึง่ x ฟู้ดเดลิเวอรี่

6 75
เลือก ฟูด้เดลิเวอรี่ แอปฯ
ที่ด้องการใช้บริการ4

กดเมนู สัง่ผ่าน
ฟูด้เดลิเวอรี่  แอปฯ 

กด Banner คนละครึ่ง 1 2 3
สมัครเป๋าตัง  G Wallet 
สําเร็จ กดไปที่หน้าหลัก

กดเข้าใช้งาน
Banner ฟูด้เดลิเวอรี่ 

หมายเหตุ  :  ฟูด้เดลิเวอรี่ แอปฯจะแสดงรายการชําระเฉพาะค่าบริการส่งอาหารเท่านัน้ โดยจะต้องชําระตามทีรู่ปแบบ ฟูด้เดลิเวอรี ่แอปฯ นัน้ๆ กําหนด

ชําระค่าบริการส่งอาหารเข้าสู่ ฟูด้เดลิเวอรี่ แอปฯ
ค้นหาร้านค้า/เมนูอาหาร

Food Delivery 1 Food Delivery 2 Food Delivery 3



คนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่

ขัน้ตอนการชําระค่าอาหาร คนละครึง่ x ฟู้ดเดลิเวอรี่

43 ใส่รหัส PIN 6 หลักยืนยันการชําระเงิน 6 บันทึกสลิป
ทํารายการสําเร็จ7ตรวจสอบรายการสัง่ซื้อ 

เลือก สถานะรอชําระ
กดปุ่มชําระเงิน
เพ่ือชําระค่าอาหาร 

5รับ Notification และ 
Inbox Message1 2 แสดงรายการแจ้งเตือน

เพ่ือชําระค่าอาหาร

หมายเหตุ  : 
1. Notification และ Inbox Message จะได้รับเมื่อทําการชําระค่าส่งอาหาร ผ่านฟูด้เดลิเวอรี่ แอปฯ ที่ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
2. แอปฯ เป๋าตังจะรับชําระเฉพาะค่าอาหารที่ทํารายการส่ังซื้อเท่านั้น (ค่าส่งอาหารชําระผ่าน ฟูด้เดลิเวอรี่ แอปฯ)
3. ผู้ใช้งานต้องชําระเงินค่าอาหารผ่าน แอปฯเป๋าตังภายใน 5 นาที หลังจากได้รับการแจ้งเตือน 

วิธีการชําระค่าอาหารโดยตัดเงินจาก G Wallet 



คนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่

หน้าจอแสดงการใช้งานกรณีต่างๆ คนละครึง่ x ฟู้ดเดลิเวอรี่

กรณีกดใช้สิทธิ คนละครึง่ x ฟู้ดเดลิเวอรี ่ ไม่เต็มจํานวน หรือ สิทธิต่อวันหมดแล้ว

กรณีใช้สิทธิคนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่
สิทธิคนละครึ่งได้ไม่เต็มจํานวน

กรณีใช้สิทธิคนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่
สิทธิคนละครึ่งต่อวันใช้หมดแล้ว

กรณีไม่ได้ชําระเงินค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
(ไม่ชําระภายใน  5 นาที)



คนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่

หน้าจอแสดงการใช้งานกรณีต่างๆ คนละครึง่ x ฟู้ดเดลิเวอรี่

กรณีใช้สิทธิคนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่ 
(กดจาก Banner หน้าโครงการ)

นอกช่วงเวลาที่กําหนด

กรณีใช้สิทธิคนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่  
(กดจาก Banner หน้า Market Place)

นอกช่วงเวลาที่กําหนด

การใช้สิทธิโครงการคนละครึง่เฟส 5 กดใช้สิทธิ คนละครึง่ x ฟู้ดเดลิเวอรี ่ ก่อนกําหนด และ นอกช่วงเวลา 

กรณีใช้สิทธิคนละครึ่ง x ฟูด้เดลิเวอรี่
(กดจาก Banner หน้า Market Place) 

กดใช้สิทธิก่อน วันที่ 1 ก.ย. 65



ลิงค์สําหรับดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง

เปิดแอปฯ APP Store 

พิมพ์ค้นหา "เป๋าตัง" ในช่องค้นหา

1

2

3

รองรับโทรศัพท์  iPhone ที่มี  iOS 9.0+ ขึ้นไป

                         รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไป

เลือก "GET"

หรือ Google Play หรือ Play Store

หรือ เลือก "ติดตัง้"

การติดตัง้ แอปฯเป๋าตัง เวอร์ชัน่ 11 ขึน้ไป



-confidential-

การผูกบัญชีกรุงไทย
บนแอปฯ เป๋าตัง



การผูกบัญชีกรุงไทยบนแอปฯเป๋าตัง (1/2) 



การผูกบัญชีกรุงไทยบนแอปฯเป๋าตัง (2/2) 



การเติมเงินเข้า 

G Wallet

-confidential-



ตู้ ATM ธนาคารชัน้นํา
ด้วยเมนูเติมเงิน/โอนเงิน e-Wallet พร้อมเพย์

และระบุ G Wallet ID 15 หลัก

1 3 4

สามารถทํารายการได 4 ชองทางดังตอไปนี้

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 แค่มีบัญชีกรุงไทย และผูกบนเป๋าตัง

2

ช่องทางการเติมเงิน
เข้า G Wallet



การเติมเงิน G Wallet บนแอปฯเป๋าตัง  สามารถทํารายการได้ 3 ช่องทางดังนี้

1. เติมเงินผ่าน Banner Krungthai NEXT

การเติมเงินเข้า G Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง 

เลือกเติมเงินเข้า G Wallet

A

C

3.  เติมเงินผ่านโลโก้กรุงไทย (หรือธนาคารอื่นๆ)

B

2.  เติมเงินผ่านโลโก้บัญชีกรุงไทย

A

B

C



การเติมเงินเข้า G Wallet ด้วย Krungthai NEXT 

เติมเงินผ่าน Banner
 Krungthai NEXT

A

A การเติมเงิน G Wallet ผ่าน Banner Krungthai NEXT

ระบุ จํานวนเงิน
*ระบบระบุเลขที่ G Wallet ให้อัตโนมัติ

ทํารายการสําเร็จ 
บันทึกสลิป อัตโนมัติ

ตรวจสอบรายการ
แล้วจึงกดยืนยัน

ระบุรหัส PIN 
Krungthai NEXT 

เข้าสู่ Krungthai 
NEXT

เป๋าตังเปิด NEXT บนอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ



การเติมเงินเข้า G Wallet ด้วย บัญชีกรุงไทย 

เลือกเติมเงินผ่าน 
 Banner บัญชีกรุงไทย

เลือก + เติมเงินเข้า G Wallet ระบุ จํานวนเงิน ตรวจสอบรายการ
แล้วจึงกดยืนยัน

ทํารายการสําเร็จ และ
บันทึกสลิป โดยอัตโนมัติ

ระบุ PIN เป๋าตัง

หมายเหตุ : ต้องทําการผูกบัญชีกรุงไทยบนเป๋าตังให้เรียบร้อย จึงสามารถทํารายการตามขั้นตอนดังกล่าวได้

B

B การเติมเงิน G Wallet ผ่าน Banner บัญชีกรุงไทย



เติมเงิน Krungthai Next  
ผ่านโลโก้กรุงไทย

เลือก แอปฯ Krugthai NEXT เลือก คัดลอก 
และ กดปุุ่มเปิดแอปฯ

การเติมเงินเข้า G Wallet ผ่านโลโก้กรุงไทย 

xxx-xxxxxxxx-xxxx

C

2

1

C การเติมเงิน G Wallet ผ่าน โลโก้กรุงไทย



กดค้างเพ่ือวาง หมายเลข 
G Wallet 15 หลัก

และระบุ จํานวนเงิน

ทํารายการสําเร็จ และ
บันทึกสลิป โดยอัตโนมัติ

เป๋าตังเปิด NEXT บนอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

เลือกเมนู  เติมเงิน เลือก  เติมเงิน G Wallet
ตรวจสอบรายการ
แล้วจึงกดยืนยัน ระบุ PIN NEXT

การเติมเงินเข้า G Wallet ผ่านโลโก้กรุงไทย
C การเติมเงิน G Wallet ผ่าน โลโก้กรุงไทย



เลือก + เติมเงินเข้า G Wallet เลือก กรุงไทย เลือก QR พร้อมเพย์ สแกน QR  เพ่ือเติมเงินทันที
หรือ กด บันทึก 

เพ่ือทําการเติมเงินในภายหลัง

การเติมเงินเข้า G Wallet : QR พร้อมเพย ์(1/2) 



ระบุ จํานวนเงิน
ตรวจสอบรายการ
แล้วจึงกดยืนยัน

ทํารายการสําเร็จ
และบันทึกสลิป
โดยอัตโนมัติ

ระบุ PIN NEXTเลือก  สแกน
กดปุ่ม เปิดอัลบั้มรูป 

เพ่ือเลือก รูป QR Code
ที่เก็บไว้

การเติมเงินเข้า G Wallet : QR พร้อมเพย์ (2/2) 



เลือก + เติมเงินเข้า G Wallet เลือก กรุงไทย เลือก ตู้ ATM ระบบแสดงวีธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM

การเติมเงินเข้า G Wallet : Krungthai ATM (1/3) 



การเติมเงินเข้า G Wallet : Krungthai ATM (2/3) 



การเติมเงินเข้า G Wallet : Krungthai ATM (3/3) 



“ฟูด้เดลิเวอรี่” 
ใช้สิทธิโครงการฯ ในการส่ังอาหารกับ ฟูด้เดลิเวอรี่ ต่าง ๆ


