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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - ภาพรวม

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ใน
สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เพ่ือใช้สิทธิฯ 
โครงการคนละครึ่ง ผ่าน ฟูด้เดลิเวอรี่
แพลตฟอร์ม ที่เข้าร่วมโครงการ 

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65

● ร้านค้าที่เข้าเกณฑ์การร่วมโครงการ คือร้านถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5
ซึ่งไม่มีโครงการใดถูกระงับ และเป็นกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม  โดยจะขึ้น Banner 
สมัครเข้าร่วมได้ผ่านแอปฯ ถุงเงิน โดยผูกร้านค้าถุงเงินกับ ฟูด้เดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ที่ใช้
อยู่ ให้สามารถขายอาหารและเครื่องดื่ม ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 

● ร้านค้าคนละครึ่งเฟส 4 รายเดิม สามารถสมัครได้ตัง้แต่วันที่ 17 ส.ค. 65
● ร้านค้าคนละครึ่งเฟส 5 รายใหม่ สามารถสมัครได้หลังจากได้รับการอนุมัติเข้าร่วม

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 แล้วเท่านั้น (เงื่อนไขการพิจารณาร้านค้าเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการฯ)

● หลังจากผูกฟูด้เดลิเวอร์รี่แพลตฟอร์ม จะทราบผลการสมัคร ในวันถัดไป กรณีสมัครแล้ว 
เมื่อกดเมนูฟูด้เดลิเวอรี่ จะสามารถดูสถานะการสมัครได้ และถ้าสมัครสําเร็จปุ่มเมนู
ฟูด้เดลิเวอรี่จะสามารถรับออเดอร์ได้เมื่อถึงวันเริ่มโครงการ(เริ่ม 1 ก.ย.65 เป็นต้นไป)

● ร้านค้าต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไข เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 x FOOD 
DELIVERY

วัตถุประสงค์ :

ระยะเวลา :

รายละเอียดโครงการ :

เริ่มรับออเดอร์ได้

เริ่มสมัครได้

17 ส.ค. 65
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - ภาพรวมระยะเวลาโครงการ

4

17 สิงหาคม 2565 1 กันยายน 2565 31 ตุลาคม 2565

เปิดรับลงทะเบียน
ร้านอาหารและเครื่องดิ่ม
สมัครฟูด้เดลิเวอรี่
แพลตฟอร์ม

สําหรับร้านค้าที่ได้รับการ
อนุมัติเข้าร่วมโครงการ

คนละครึ่งเฟส 5 แล้วเท่านั้น

เริ่มใช้สิทธิโครงการ

สําหรับร้านค้าที่ทําการสมัคร
ฟูด้เดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม

สําเร็จสามารถรับออเดอร์ได้

ส้ินสุดโครงการ

ร้านค้าสามารถ
รับออเดอร์ของโครงการ
ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 

เวลา 20.59 น.



โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - Journey

1 ผูกร้านถุงเงินกับฟูด้เดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม

2
เลือกร้านค้าจาก เป๋าตัง
สัง่อาหารผ่านฟูด้เดลิเวอรี่+
ส่งข้อมูลการสัง่ให้ระบบ

4 ร้านค้ากดรับ Order ผ่านถุงเงิน
(เพ่ือยืนยันว่าร้านรับรู้รายการ-ป้องกัน Fraud)

3 ชําระเงินผ่านเป๋าตัง
(เฉพาะค่าอาหารเท่านัน้)

Notification บนเป๋าตัง

5 รับ Order ผ่าน ฟูด้เดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม 6 รับอาหาร 7
ส่งอาหาร
(ระบบ Confirm รายการสําเร็จ และทําการ 
Reconcile ส้ินวัน)

*ถ้าไม่มี Rider หรือ มีการยกเลิกรายการ ฟูด้เดลิเวอรี่ แพลตฟอร์มจะส่งคําขอยกเลิกรายการไปยังถุงเงิน เพ่ือยกเลิกรายการและคืนเงิน

ร้านถุงเงิน

ลูกค้า

Rider 5



ขั้นตอนการสมัครใช้งานโครงการฟูด้เดลิเวอรี่
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - ขั้นตอนการผูกร้านถุงเงินกับฟูด้เดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม

1

เลือกแพลตฟอร์ม
ที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูลร้านค้า

กด “ยอมรับ”
ข้อตกลงและเงื่อนไข

กด “สมัครฟรี” ที่แบนแนอร์
สมัครใช้งาน

2 3

เลือกได้ 1 แพลตฟอร์ม
และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ภายหลังได้

4

ตรวจสอบรายละเอียด
จากนัน้กด ยืนยันการสมัคร

5

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
เพ่ือยืนยันการสมัคร

6

หน้าจอแสดง
ได้รับคําขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

7

ร้านค้าสามารถเลือกฟูด้เดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ต้องการผูกกับร้านถุงเงิน โดยที่แพลตฟอร์มดังกล่าวจะต้องเป็นแพลตฟอร์ม ที่ร้านค้าได้มี
การใช้งานอยู่แล้ว และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มที่เลือกได้ 

Delivery

Food Delivery Platform 1

Food Delivery Platform 2

Food Delivery Platform 3

7

รหัสอ้างอิงของฟูด้เดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม
● foodpanda คือ รหัสพาร์ทเนอร์ สามารถดูได้ใน foodpanda restaurant portal
● GrabFood คือ รหัสร้านค้าในแอปฯ GrabMerchant
● LINE MAN คือ รหัสร้านค้าในแอปฯ Wongnai Merchant
● ShopeeFood คือ รหัสร้านค้าในแอปฯ Shopee Partner
● True Food คือ เบอร์มือถือที่ผูกกับแอปฯ True Smart Merchant



โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - สถานะการสมัครโครงการฟูด้เดลิเวอรี่

หมายเหตุ:
1. ร้านค้าจะทราบผลลงทะเบียนภายในวันถัดไป
2. โลโก้ Platform ที่อยู่บนปุ่มฟูด้เดลิเวอรี่ จะขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เลือกจากขัน้ตอนการสมัคร

รอผลการสมัครหลังจากร้านค้ากรอกข้อมูลการสมัคร
ผูกบัญชีร้านค้ากับฟูด้เดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - ผลการสมัครใช้งานโครงการฟูด้เดลิเวอรี่

สมัครสําเร็จ สมัครไม่สําเร็จ

หน้าจอแสดงผลการสมัครสําเร็จ/ไม่สําเร็จ ร้านค้าจะได้ Notification แจ้งผลการสมัคร
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ขั้นตอนการใช้งานโครงการฟูด้เดลิเวอรี่
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - ช่องทางการยืนยันคําส่ังซื้อ

ช่องทางที่ 1 กดจากเมนูฟูด้เดลิเวอรี่

ช่องทางที่ 2 กดรายการคําสัง่ซื้อจาก Notification
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - การยืนยันคําส่ังซื้อ

ร้านค้ากดรายการคําสัง่ซื้อจาก Notification

ร้านค้ากดรายการคําสัง่ซื้อจากเมนูฟูด้เดลิเวอรี่

1 2 3

กดเลือกคําสัง่ซื้อที่ต้องการยืนยัน หน้าจอยืนยันคําสัง่ซื้อแล้ว กลับมาหน้า รายการอื่นๆ

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADRADR
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ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - สถานะคําส่ังซื้อ

ส่งอาหารสําเร็จแล้ว

คําสัง่ซื้อได้รับการยืนยันแล้ว

ร้านค้าไม่ได้กดยืนยันคําสัง่ซื้อ ภายในเวลาที่กําหนด (10 นาที)

ร้านค้ากดยกเลิกคําสัง่ซื้อบนแอปฯ ถุงเงิน

รายการคําสัง่ซื้อนี้ถูกยกเลิกโดยฟูด้เดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม

สามารถเลือกดูรายการตามสถานะคําสัง่ซื้อสถานะคําสัง่ซื้อทัง้หมด
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - เกินเวลายืนยันคําส่ังซื้อ
1 2 3

ยืนยันคําสัง่ซื้อ
ร้านค้าไม่กดยืนยันภายใน 10 นาที

หน้าจอ เกินเวลายืนยัน กลับมาหน้า รายการอื่นๆ

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR
ADR
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - การยกเลิกคําส่ังซื้อ

ร้านค้ากดรายการคําสัง่ซื้อจาก Notification

ร้านค้ากดรายการคําสัง่ซื้อจากเมนูฟูด้เดลิเวอรี่

1 2 4

กดเลือกคําสัง่ซื้อที่ต้องการยกเลิก จากนัน้กด ยกเลิกคําส่ังซื้อ ยืนยันการยกเลิกคําสัง่ซื้อ กลับมาหน้า รายการอื่นๆ

3

หน้าจอยืนยันคําสัง่ซื้อแล้ว

ADR

ADR

ADR

ADR
ADR
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - Notification
“มีคําส่ังซื้อใหม่...”

● ร้านค้ามีระยะเวลายืนยันคําสัง่ซื้อ 10 นาที
● หากเกิน 10 นาที และยังไม่มีการกดยืนยันคําสัง่ซื้อ

คําสัง่ซื้อนัน้จะเปลี่ยนสถานะเป็น “เกินเวลายืนยัน”

“คําส่ังซื้อถูกปฏิเสธ”

รายการคําสัง่ซื้อนี้ถูกยกเลิกโดยฟูด้เดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม

“อาหารถูกจัดส่งสําเร็จแล้ว”

รายการคําสัง่ซื้อนี้ถูกจัดส่งโดย ฟูด้เดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม
สําเร็จแล้ว
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - ประวัติคําส่ังซื้อย้อนหลัง
1 2 3

เลือกดูประวัติรายวัน เลือกตามสถานะคําสัง่ซื้อ เลือกตามรายการ

เลือก เพ่ิมเติม เลือกประวัติคําสัง่ซื้อย้อนหลัง หน้าจอแสดงประวัติคําสัง่ซื้อย้อนหลัง

ADR

ADR
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - ตั้งค่าการรับคําส่ังซื้อ
1 2 3

เลือก เพ่ิมเติม เลือกตัง้ค่าการรับคําสัง่ซื้อ เปิดรับคําสัง่ซื้อจากฟูด้เดลิเวอรี่ ปิดรับคําสัง่ซื้อจากฟูด้เดลิเวอรี่

ADR

ADR

18



19

โครงการฟูด้เดลิเวอรี ่- รายการวันนี้

1 2

เลือกเมนู “รายการวันนี้” ระบบแสดงรายการยอดขายวันนี้

เลือกรายการที่ต้องการดูสลิป
ร้านค้าสามารถกดบันทึกใบเสร็จได้

รูปใบเสร็จรับเงิน
ทีถู่กบันทึกในโทรศัพท์
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี ่- สรุปยอด
สรุปยอดย้อนหลังรายวัน

เลือกเมนู “สรุปยอด”
ระบบแสดงรายการ

สรุปยอดขายย้อนหลัง

1 เลือก “รายวัน”

2 เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน

3 ระบบแสดงยอดขายรวมในวันที่เลือก

4 ระบบแสดงสัดส่วนยอดขาย

5 ระบบแสดงยอดขายรายโครงการ

สามารถกด “ดูรายการขายทัง้หมด”
เพ่ือแสดงรายละเอียดรายการย้อนหลัง

ร้านค้าสามารถดูย้อนหลังได้ 3 เดือน โดยไม่นับเดือนปัจจุบัน
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สรุปยอดย้อนหลังรายเดือน

เลือกเมนู “สรุปยอด”
ระบบแสดงรายการ

สรุปยอดขายย้อนหลัง

1 เลือก “รายวัน”

2 เลือกเดือนที่ต้องการดูรายงาน

3 ระบบแสดงยอดขายรวม
ในเดือนที่เลือก

4 ระบบแสดงสัดส่วนยอดขาย

5 ระบบแสดงยอดขาย
รายโครงการ

สามารถกด “ขอรายงานการขาย”
โดยระบบจะส่งเข้าอีเมลที่ร้านค้าได้ตัง้ค่าไว้

เลือกรูปแบบไฟล์ 
และกด ส่งคําขอรายงานการขาย

ส่งคําขอรายงานการขายสําเร็จ
(ตรวจสอบที่อีเมลที่แจ้งไว้)

3.1 3.2

ปัจจุบันร้านค้าสามารถดูย้อนหลังได้ตัง้แต่ มกราคม 2565 ( กรณีปี 66 ขึ้นไป : ขอดูย้อนหลังได้ ถึง ม.ค. ของปีที่ผ่านมา ) 

โครงการฟูด้เดลิเวอรี ่- สรุปยอด



Error Message
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - Error Message

ระบบปิดทําการ ยังไม่เปิดรับสมัครในขณะนี้
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - Error Message

เริ่มต้นโครงการฟูด้เดลิเวอรี่
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - การติดต่อลูกค้า
กรณีที่ร้านค้าต้องการติดต่อลูกค้า ให้กดไปหน้ารายละเอียดคําสัง่ซื้อ  จะมีปุ่มช่องทางการติดต่อลูกค้า จากนัน้เลือก โทรออก
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - Error Message
ระบบขัดข้อง ระบบปิดทําการ เกินเวลายืนยันคําสัง่ซื้อ

ร้านค้าถูกระงับ โครงการถูกระงับ มีการกดยืนยันคําสัง่ซื้อ
บนอุปกรณ์เครื่องอื่นแล้ว
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