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โครงการฟูด้เดลิเวอร่ี - Agenda

Customer Journey2

ขัน้ตอนการสมัครเขา้ร่วมโครงการฟูด้เดลิเวอรี่3

ภาพรวมโครงการ1

ขัน้ตอนการใช้งานโครงการฟูด้เดลิเวอรี่4

Pop up และ Error Message5

3.1 ร้านที่ไม่มสีาขา
3.2 ร้านมีสาขา และเป็นสาขาหลัก
3.3 ร้านมีสาขา และเป็นสาขาย่อย



โครงการฟูด้เดลิเวอร่ี - ภาพรวม

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ใน
สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เพ่ือใช้สิทธิฯ 
โครงการคนละคร่ึง และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 
ผ่าน ฟูด้เดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ที่เข้าร่วม
โครงการ 

4 ต.ค. - 31 ธ.ค. 64

● ร้านค้าที่เข้าเกณฑ์การร่วมโครงการ คือร้านถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง หรือ ยิ่งใช้
ยิ่งได้ ซ่ึงไม่มีโครงการใดถูกบล็อก และเป็นกลุ่มร้านอาหาร โดยจะขึ้น Banner สมัครเข้า
ร่วมได้ผ่านแอปฯ ถุงเงิน โดยผูกร้านค้าถุงเงินกับ ฟูด้เดลิเวอร่ีแพลตฟอร์ม ที่ใช้อยู่ ให้
สามารถขายอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 

● ร้านหลักท าการเลือกฟูด้เดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มก่อน โดยจะเลือกได้ 1 แพลตฟอร์ม เท่านัน้ 
และไม่สามารถเปล่ียนแปลงแพลตฟอร์มที่ได้เลือกไว้

● ร้านสาขาที่สมัครมาภายหลัง จะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับร้านหลักเท่านัน้
● ทราบผลการลงทะเบียน ในวันถัดไป กรณีสมัครแล้ว เมื่อกดเมนูฟูด้เดลิเวอร่ี จะสามารถดู

สถานะการสมัครได้ และถ้าสมัครส าเร็จปุ่มเมนูฟูด้เดลิเวอร่ีจะ enable สามารถรับออเดอร์
เมื่อถึงวันเร่ิมโครงการ

● ร้านค้าต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไข เข้าร่วมโครงการ คนละคร่ึง เฟส 3 และยิ่งใช้ยิ่ง
ได้ x FOOD DELIVERY

วัตถุประสงค์ :

ระยะเวลา :

รายละเอียดโครงการ :

เร่ิมรับออเดอร์ได้

เร่ิมสมัครได้

24 ก.ย. 64



โครงการฟูด้เดลิเวอร่ี - Journey

1 ผูกร้านถุงเงินกับฟูด้เดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม

2
เลือกร้านค้าจาก เป๋าตัง
ส่ังอาหารผ่านฟูด้เดลิเวอรี่+
ส่งข้อมูลการส่ังให้ระบบ

4 ร้านค้ากดรับ Order ผ่านถุงเงิน
(เพ่ือยืนยันว่ารา้นรับรู้รายการ-ป้องกนั Fraud)

3
ช าระเงินผ่านเป๋าตัง
(เฉพาะค่าอาหารเท่านัน้)

Notification บนเป๋า
ตัง

5 รับ Order ผ่าน ฟูด้เดลิเวอรี่ แพลตฟอร์ม 6 รับอาหาร 7
ส่งอาหาร
(ระบบ Confirm รายการส าเร็จ และท าการ 
Reconcile ส้ินวัน)

*ถ้าไม่มี Rider หรือ มีการยกเลิกรายการ ฟูด้เดลิเวอรี่ แพลตฟอร์มจะส่งค าขอยกเลิกรายการไปยังถุงเงิน เพ่ือยกเลิกรายการและคืนเงิน

ร้านถุงเงิน

ลูกค้า

Rider



ขัน้ตอนการสมัครใช้งานโครงการฟูด้เดลิเวอร่ี



โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - ขัน้ตอนการผูกร้านถุงเงินกบัฟ ู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม

1

เลือกแพลตฟอร์ม
ที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูลร้านค้ากด “ยอมรับ”

ข้อตกลงและเงื่อนไข
กด “สมัครฟร”ี ที่แบนแนอร์

สมัครใช้งาน

2 3

เลือกได้ 1 แพลตฟอร์ม
และไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ภายหลังได้

4

ตรวจสอบรายละเอียด
จากนัน้กด ยืนยันการสมัคร

5

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
เพ่ือยืนยันการสมัคร

6

หน้าจอแสดง
ได้รับค าขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

7

กรณีที่ 1 : ร้านค้าเป็นร้านที่ไมม่ีสาขา ร้านค้าสามารถเลือกฟูด้เดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มที่ตอ้งการผูกกับร้านถุงเงิน โดยที่แพลตฟอร์มดังกล่าวจะต้องเป็น
แพลตฟอร์ม ที่ร้านค้าได้มีการใช้งานอยูแ่ล้ว และจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงแพลตฟอร์มที่เลือกได้ 

ร้านไม่มีสาขา

TrueFood



1

เลือกแพลตฟอร์ม
ที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูลร้านค้ากด “ยอมรับ”

ข้อตกลงและเงื่อนไข

2 3

เลือกได้ 1 แพลตฟอร์ม
และไม่สามารถเปล่ียนแปลงภายหลังได้

5

ตรวจสอบรายละเอียด
จากนัน้กด ยืนยันการสมัคร

6

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
เพ่ือยืนยันการสมัคร

7

หน้าจอแสดง
ได้รับค าขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

8

เลือกผูกบัญชีสาขาหลัก
กับฟูด้เดลิเวอร่ีแพลตฟอร์ม

4

กรณีที่ 2.1 : ร้านค้าแบบมีสาขา และเป็นสาขาหลัก ร้านค้าที่เป็นสาขาหลัก จะเป็นผู้เลือกฟูด้เดลิเวอร่ีแพลตฟอร์ม โดยแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือก จะ
เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ส าหรับสาขายอ่ยอืน่ๆ ทัง้หมด

กด “สมัครฟร”ี ที่แบนแนอร์
สมัครใช้งาน

โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - ขัน้ตอนการผูกร้านถุงเงนิกับฟ ู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม

*ผูกบัญชีสาขาย่อยได้เฉพาะร้านอาหารและเคร่ืองดื่มที่เป็น “นิติบุคคล”เท่านัน้

ร้านสาขาหลัก

TrueFood



1

เลือกแพลตฟอร์ม
ที่ต้องการสมัคร

(ส าหรับสาขาอ่ืนๆ)

กด “ยอมรับ”
ข้อตกลงและเงื่อนไข

2 3

เลือกได้ 1 แพลตฟอร์ม และไม่สามารถเปล่ียนแปลงภายหลังได้

5 6 74

เลือกไม่ผูกบัญชีสาขาหลัก หน้าจอแสดง
เลือกฟูด้เดลิเวอร่ีแพลตฟอร์ม

เรียบร้อยแล้ว
ยืนยันการเลือกแพลตฟอร์ม กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

เพ่ือยืนยันการสมัคร

กรณีที่ 2.2 : ร้านค้าแบบมีสาขา และเป็นสาขาหลัก แต่สาขาหลักไม่ต้องการเปิดให้บริการฟูด้เดลิเวอร่ี ให้เลือกฟูด้เดลิเวอร่ีแพลตฟอร์ม ส าหรับสาขา
อื่นๆ จากนัน้ เลือก “ไม่ผูกบัญชีฟูด้เดลิเวอรี่กับสาขาหลัก” จากนัน้ให้กดยืนยันด้วยเบอร์โทรศัพทม์ือถือ จนจบขัน้ตอน

ร้านสาขาหลัก

กด “สมัครฟรี” ที่แบนแนอร์
สมัครใช้งาน

โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - ขัน้ตอนการผูกร้านถุงเงนิกับฟ ู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม

*ผูกบัญชีสาขาย่อยได้เฉพาะร้านอาหารและเคร่ืองดื่มที่เป็น “นิติบุคคล”เท่านัน้

TrueFood



1

หน้้าจอแสดงแพลตฟอร์ม
ตามท่ีสาขาหลักเป็นผู้เลือก

จากนัน้กด กรอกข้อมูลเพ่ือสมัครใช้งาน
กรอกข้อมูลร้านค้ากด “ยอมรับ”

ข้อตกลงและเงื่อนไข

2 3 4

ตรวจสอบรายละเอียด
จากนัน้กด ยืนยันการสมัคร

5

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
เพ่ือยืนยันการสมัคร

6

หน้าจอแสดง
ได้รับค าขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

7

กรณีที่ 3 : ร้านค้าแบบมีสาขา และเป็นสาขาย่อย เมื่อสาขาหลักได้ท าการเลือกฟูด้เดลิเวอร่ีแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ร้านสาขาย่อย จะสามารถกด
สมัครเข้าร่วมโครงการฟูด้เดลิเวอร่ีได้ โดยร้านสาขาย่อยจะสามารถผูกการใช้งานกับฟูด้เดลิเวอร่ีแพลตฟอร์ม ตามที่สาขาหลักได้เลือกไว้เท่านัน้

ร้านสาขาย่อย

กด “สมัครฟร”ี ที่แบนแนอร์
สมัครใช้งาน

โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - ขัน้ตอนการผูกร้านถุงเงนิกับฟ ู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม

*ผูกบัญชีสาขาย่อยได้เฉพาะร้านอาหารและเคร่ืองดื่มที่เป็น “นิติบุคคล”เท่านัน้



ผลการสมัครใช้งานโครงการฟูด้เดลิเวอร่ี



โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - สถานะการสมัครโครงการฟูด้เดลิเวอรี่

หมายเหตุ:
1. ร้านค้าจะทราบผลลงทะเบียนภายในวันถัดไป
2. โลโก้ Platform ท่ีอยู่บนปุ่มฟูด้เดลิเวอรี่ จะขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มท่ีเลือกจากขัน้ตอนการสมัคร

แจ้งผลการผูกบัญชีถุงเงินกับแพลตฟอร์ม 
กรณีท่ีร้านสาขาหลักเลือกแอปเท่านัน้

รอผลการสมัครหลังจากร้านค้ากรอกข้อมูลการ
สมัครผูกบัญชีร้านค้ากับฟูด้เดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม



โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - ผลการสมัครใช้งานโครงการฟูด้เดลิเวอรี่

สมัครส าเร็จ สมัครไม่ส าเร็จ
หน้าจอแสดงผลการสมัครส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ ร้านค้าจะได้ Notification แจ้งผลการสมัคร



ขัน้ตอนการใช้งานโครงการฟูด้เดลิเวอร่ี



โครงการฟูด้เดลิเวอร่ี - ช่องทางการยืนยันค าสัง่ซื้อ

ช่องทางท่ี 1 กดจากเมนูฟูด้เดลเิวอรี่

ช่องทางที่ 2 กดรายการค าส่ังซือ้จาก Notification



โครงการฟูด้เดลิเวอร่ี - การยืนยันค าสัง่ซื้อ

ร้านค้ากดรายการค าสัง่ซื้อจาก Notification

ร้านค้ากดรายการค าสัง่ซื้อจากเมนูฟูด้เดลิเวอร่ี

1 2 3

กดเลือกค าส่ังซือ้ที่ต้องการยืนยนั หน้าจอยืนยันค าส่ังซือ้แล้ว กลับมาหน้า รายการอื่นๆ

ADR

ADR

ADR

ADR ADR-



โครงการฟูด้เดลิเวอร่ี - สถานะค าสัง่ซื้อ

ส่งอาหารส าเร็จแล้ว

ค าสัง่ซื้อได้รับการยืนยันแล้ว

ร้านค้าไม่ได้กดยืนยันค าสัง่ซื้อ ภายในเวลาที่ก าหนด (10 นาที)

ร้านค้ากดยกเลิกค าสัง่ซื้อบนแอปฯ ถุงเงิน

รายการค าสัง่ซื้อนี้ถูกยกเลิกโดยฟูด้เดลิเวอร่ีแพลตฟอร์ม

สามารถเลือกดูรายการตามสถานะค าส่ังซื้อสถานะค าส่ังซื้อทัง้หมด



โครงการฟูด้เดลิเวอร่ี - เกินเวลายืนยันค าสัง่ซื้อ
1 2 3

ยืนยันค าส่ังซื้อ
ร้านค้าไม่กดยืนยันภายใน 10 นาที

หน้าจอ เกินเวลายืนยัน กลับมาหน้า รายการอื่นๆ



โครงการฟูด้เดลิเวอร่ี - การยกเลิกค าสัง่ซื้อ

ร้านค้ากดรายการค าสัง่ซื้อจาก Notification

ร้านค้ากดรายการค าสัง่ซื้อจากเมนูฟูด้เดลิเวอร่ี

1 2 4

กดเลือกค าส่ังซือ้ที่ต้องการยกเลิก จากนัน้กด ยกเลิกค าส่ังซื้อ ยืนยันการยกเลกิค าส่ังซือ้ กลับมาหน้า รายการอื่นๆ

3

หน้าจอยืนยันค าส่ังซือ้แล้ว

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR ADR



โครงการฟูด้เดลิเวอร่ี - Notification
“มีค าส่ังซ้ือใหม่...”

● ร้านค้ามีระยะเวลายืนยันค าส่ังซื้อ 10 นาที
● หากเกิน 10 นาที และยังไม่มีการกดยนืยันค าส่ังซื้อ

ค าส่ังซื้อนัน้จะเปลี่ยนสถานะเปน็ “เกินเวลายืนยัน”

“ค าส่ังซ้ือถูกปฏิเสธ”

รายการค าส่ังซื้อนี้ถกูยกเลิกโดยฟูด้เดลเิวอรีแ่พลตฟอร์ม

“อาหารถูกจัดส่งส าเร็จแล้ว”

รายการค าส่ังซื้อนี้ถกูจัดส่งโดย ฟูด้เดลิเวอรี่แพลตฟอรม์
ส าเร็จแล้ว

ADR ADR ADR



การตัง้ค่าเพ่ิมเติม



โครงการฟูด้เดลิเวอร่ี - ประวัติค าสัง่ซื้อย้อนหลัง
1 2 3

เลือกดูประวัติรายวัน เลือกตามสถานะค าสัง่ซื้อ เลือกตามรายการ

เลือก เพ่ิมเติม เลือกประวัติค าส่ังซื้อย้อนหลัง หน้าจอแสดงประวัติค าส่ังซือ้ยอ้นหลัง

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR

ADR



โครงการฟูด้เดลิเวอร่ี - ตัง้ค่าการรับค าสัง่ซื้อ
1 2 3

เลือก เพ่ิมเติม เลือกตัง้ค่าการรบัค าส่ังซือ้ เปิดรับค าสัง่ซื้อจากฟูด้เดลิเวอร่ี ปิดรับค าสัง่ซื้อจากฟูด้เดลิเวอร่ี
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Error Message



โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - Error Message

ระบบปิดท าการ ยังไม่เปิดรับสมัครในขณะนี้



Pop up message กรณีที่สาขาหลักยังไม่ได้ด าเนินการเลือก Food Delivery Platform สาขาย่อยจะยังไม่สามารถกดแบนเนอร์ เพ่ือไปสมัครได้
โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - การผูกร้านถุงเงนิกบั Food Delivery Platform (ร้านสาขาย่อย)



โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - Error Message

เริ่มต้นโครงการฟูด้เดลิเวอรี่



โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - การติดติดลูกค้า
กรณีที่ร้านค้าต้องการติดต่อลูกค้า ให้กดไปหน้ารายละเอียดค าส่ังซื้อ  จะมีปุ่มช่องทางการติดต่อลูกค้า จากนัน้เลือก โทรออก
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โครงการฟูด้เดลิเวอรี่ - Error Message
ระบบขัดข้อง ระบบปิดท าการ เกินเวลายืนยันค าส่ังซื้อ

ร้านค้าถูกระงับ โครงการถูกระงบั มีการกดยืนยันค าส่ังซื้อ
บนอุปกรณ์เครื่องอืน่แล้ว
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