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การสร้างส่วนลดดีดีและส่วนลดค่าอาหาร

บน Robinhood Shop

การสร้างส่วนลดดีดีและส่วนลดค่าอาหาร

บน Robinhood Shop

คู่มอืคู่มอื

สาํหรบัรา้นคา้ประเภทบุคคลธรรมดา
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สารบญั

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

1.2 สร้างส่วนลดดีดีเท่านัน

1.3 สร้างส่วนลดค่าอาหารเท่านัน 

1.4 ผลการแสดงหน้าส่วนลดพิเศษจากร้านค้า หลงัจากเซต็ส่วนลด

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี 

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 

1.7 ห้ามสร้าง/ แก้ไข/ ยกเลิก ในช่วงเวลา 23.00 – 01.00 am

1.8 เพิมข้อมูลส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหารหน้าคาํสงัซือ / หน้าประวติัคาํสงัซือ 
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1. Setting Discount

• ส่วนลดจากรา้นคา้ (LS) จะหายไป และโดนแทนทดีว้ย “ส่วนลด

พเิศษจากรา้นคา้”

• Owner เท่านนัทสีามารถเขา้มาสมคัรส่วนลดใหล้กูคา้ผา่นเมนู 

“ส่วนลดพเิศษจากรา้นคา้”

• Branch manager จะไม่เหน็เมนูส่วนลดนี 

MUST KNOW

GOOD TO KNOW

• หลงัจากวนัทดีาํเนินการปล่อย แอป version ใหม่ 

แอป version เก่า จะไม่สามารถใชง้าน LS ได้
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สารบญั

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

1.2 สร้างส่วนลดดีดีเท่านัน

1.3 สร้างส่วนลดค่าอาหารเท่านัน 

1.4 ผลการแสดงหน้าส่วนลดพิเศษจากร้านค้า หลงัจากเซต็ส่วนลด

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี 

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 

1.7 ห้ามสร้าง/ แก้ไข/ ยกเลิก ในช่วงเวลา 23.00 – 01.00 am

1.8 เพิมข้อมูลส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหารหน้าคาํสงัซือ / หน้าประวติัคาํสงัซือ 

Setting Discount1
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1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

2 เลือก เพมิสว่นลด 3
เขา้มาทหีน้าเซต็ ส่วนลดดีดี
(ส่วนลดดดี ี= 10% เท่านนั

ไม่สามารถเปลยีนแปลงได)้

1 เลือก 
“ส่วนลดพเิศษจากรา้นคา้”
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4 กรณีทไีม่ไดก้รอก วนัเรมิตน้ 5 เลอืกวนัเรมิตน้ของ ส่วนลดดีดี
(ตอ้งเป็นวนัรุง่ขนึเท่านนั)

เลอืกวนัสนิสุดของ ส่วนลดดีดี
(ส่วนลดดีๆ  ตอ้งเปิดใชง้าน อย่างน้อย 30 วนั)

6

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั
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กด “ถดัไป” 
จะไปหน้าส่วนลดคา่อาหาร

7

รา้นจะเหน็หน้าจอนี เมอืรา้นคา้ ยงัไม่เคยเซต็ส่วนลดดีดีและส่วนลดค่าอาหาร

• ถา้หากตอ้งการสมคัรส่วนลดดดี ีตอ้งเขา้รว่มอย่างน้อย 30 วนัเป็นตน้ไป

• รา้นคา้สามารถใหส่้วนลดดดีที ี10% เท่านนั และไม่สามารถเปลยีนแปลง % ได ้

• วนัเรมิตน้ จะไม่สามารถเซต็เป็นวนันี หรอืวนัในอดตีได ้ตอ้งเป็นถดัไปเท่านนั 

• วนัสนิสุด เป็น optional รา้นคา้สามารถเซต็หรอืไม่เซต็กไ็ด ้

• หากรา้นคา้ตอ้งการเซต็วนัสนิสุด ระบบจะดกัใหต้อ้งเขา้ร่วมอย่างน้อย 30 วนั

• หากรา้นคา้ไม่ไดเ้ซต็วนัสนิสุด คอื ไม่มกีําหนดวนัสนิสุดของส่วนลดดดี ีและส่วนลดจะมผีลไปเรอืยๆ

• ส่วนลดดดี ีจะมผีลต่อทุกสาขา

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

MUST KNOW

GOOD TO KNOW

• Admin panel สามารถทาํการยกเลกิ ส่วนลดดดี ีและส่วนลด

ค่าอาหารไดท้นัที
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หน้าส่วนลดคา่อาหาร

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

8

MUST KNOW

• % สว่นลดคา่อาหารตอ้งอยูใ่นช่วง 3 – 35% ไม่สามารถใสจุ่ดทศนิยมได้

• วนัเรมิตน้ 

• จะโดน prefill มาจากวนัเรมิตน้ของช่วงลดดดี ีทเีซต็ไปก่อนหน้านี

• สามารถเปลยีนแปลงวนัเรมิตน้ของสว่นลดค่าอาหารเองได ้แต่ตอ้งเป็นวนัรุง่ขนึเท่านนั 

• วนัสนิสุด 

• จะโดน prefill มาจากวนัสนิสุดของช่วงลดดดี ีทเีซต็ไปก่อนหน้าน ีหากไม่มจีะไม่โดน prefill 

• สามารถเปลยีนแปลงวนัสนิสดุของสว่นลดคา่อาหารเองได ้โดยไม่มกีารกาํหนดระยะเวลา

• หากตงัวนัเรมิตน้ และวนัสนิสุดเป็นวนัเดยีวกนั สว่นลดคา่อาหารจะมผีลแค่ 1 วนั

• หากไม่ใสว่นัสนิสุดของสว่นลดคา่อาหารคอื ไม่มกีาํหนดวนัสนิสุด (แต่ตอ้งไม่มกีารเซต็วนัสนิสดุของสว่นลดดดีดีว้ย)

• การเปลยีนแปลง วนัเรมิตน้ และวนัสนิสุด ตอ้งอยูใ่นช่วงเวลาเดยีวกบัสว่นลดดดีเีท่านนั 
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9 กรณีทไีม่ไดก้รอก % กรณีทไีม่ไดก้รอก % ในช่วง 3 – 35 

%
10

กรณีทสี่วนลดดดีมีวีนัสนิสุด แต่ไม่ไดก้รอกวนัสนิสุดของ

ส่วนลดคา่อาหาร
11

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั
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เลอืกวนัเรมิตน้ของส่วนลดคา่อาหาร

(ตอ้งเป็นวนัรุง่ขนึเท่านนั)
เลอืกวนัสนิสุดของส่วนลดคา่อาหาร

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

12 13
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กดปุ่ ม “เพิมส่วนลดทงัหมด”

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

14

MUST KNOW

• รา้นคา้สามารถเขา้รว่ม ส่วนลดคา่อาหาร เพมิเตมิหลงัจากเซต็ส่วนลดดดี ีโดย

ทตีอ้งการขอ้มลูส่วนลดคา่อาหารเพมิเตมิ และกดปุ่ม “เพมิส่วนลดทงัหมด”
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ใส่ OTP หน้า ส่วนลดพิเศษจากร้านค้า

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

15 16

MUST KNOW

• หลงัจาก verify OTP เรยีบรอ้ยแลว้จะกลบัมาทหีน้า

ส่วนลดพเิศษจากรา้นคา้ 

• หน้า ส่วนลดพเิศษจากรา้นคา้ จะแสดงคา่ของส่วนลดดดี ี

และส่วนลดคา่อาหารทไีดเ้ซต็ไป
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สารบญั

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

1.2 สร้างส่วนลดดีดีเท่านัน

1.3 สร้างส่วนลดค่าอาหารเท่านัน 

1.4 ผลการแสดงหน้าส่วนลดพิเศษจากร้านค้า หลงัจากเซต็ส่วนลด

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี 

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 

1.7 ห้ามสร้าง/ แก้ไข/ ยกเลิก ในช่วงเวลา 23.00 – 01.00 am

1.8 เพิมข้อมูลส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหารหน้าคาํสงัซือ / หน้าประวติัคาํสงัซือ 

Setting Discount1
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1
เซต็ส่วนลดดดี ี

(ตามหวัขอ้ 1.1)
2 กดปุ่ ม เพมิ “ส่วนลดดดี”ี เท่านนั

1.2 สร้างส่วนลดดีดีเท่านัน

MUST KNOW

• หากรา้นคา้ตอ้งการเขา้ร่วมส่วนลดดดีเีท่านนั และไม่

ตอ้งการเขา้รว่มส่วนลดคา่อาหาร รา้นคา้สามารถกดปุ่ม 

“เพมิ ส่วนลดดดี ีเท่านนั” คอืการ skip ส่วนลดคา่อาหาร
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หน้า ส่วนลดพิเศษจากร้านค้า3 4ใส่ OTP

MUST KNOW

• หลงัจาก verify OTP เรยีบรอ้ยแลว้จะกลบัมาทหีน้า

ส่วนลดพเิศษจากรา้นคา้ 

• หน้า ส่วนลดพเิศษจากรา้นคา้ จะแสดงผลของส่วนลดดดีี

เท่านนั 

• รา้นคา้สามารถกลบัมาสมคัรส่วนลดคา่อาหารทหีลงัได้

1.2 สร้างส่วนลดดีดีเท่านัน
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สารบญั

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

1.2 สร้างส่วนลดดีดีเท่านัน

1.3 สร้างส่วนลดค่าอาหารเท่านัน 

1.4 ผลการแสดงหน้าส่วนลดพิเศษจากร้านค้า หลงัจากเซต็ส่วนลด

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี 

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 

1.7 ห้ามสร้าง/ แก้ไข/ ยกเลิก ในช่วงเวลา 23.00 – 01.00 am

1.8 เพิมข้อมูลส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหารหน้าคาํสงัซือ / หน้าประวติัคาํสงัซือ 

Setting Discount1
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กดปุ่ ม “เพิมส่วนลดอาหาร”

กําหนดส่วนลดค่าอาหารในช่วง 3-35 %

1

2

MUST KNOW

• รา้นจะเหน็หน้าจอนี เมอืรา้นคา้เคย เซต็ส่วนลดดีดีไว้เรียบร้อย แต่ยงัไม่ได้เซต็ส่วนลด

ค่าอาหาร

• รา้นคา้สามารถเพมิการใหส้ว่นลดคา่อาหารได ้โดยการกดปุ่ม “เพมิสว่นลดค่าอาหาร”

• หน้า สว่นลดค่าอาหาร

• หากสถานะของสว่นลดดดี ีคอื เรมิตน้ไปแลว้ - วนัเรมิตน้ ของสว่นลดคา่อาหาร จะ

โดน prefill เป็นวนัพรุ่งนี

• หากสถานะของสว่นลดดดี ีคอื ยงัไม่เรมิตน้ - วนัเรมิตน้ ของสว่นลดคา่อาหาร จะ

โดน prefill เป็นวนัเรมิตน้ของช่วงลดดดี ีทเีซต็ไปก่อนหน้านี

• วนัสนิสดุ - จะโดน prefill มาจากวนัสนิสดุของช่วงลดดดี ีทเีซต็ไปก่อนหน้านี (หาก

ม)ี

• หากตอ้งการสรา้งสว่นลดค่าอาหารตอ้งอยูใ่นช่วงเวลาทเีซต็สว่นลดดดี ีเท่านนั

1.3 สร้างส่วนลดค่าอาหารเท่านัน
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เลอืกวนัเรมิตน้ของ

ส่วนลดค่าอาหาร

(ตอ้งเป็นวนัรุง่ขนึ)

เลอืกวนัสนิสุดของ

ส่วนลดค่าอาหาร
ใส่ OTP กลบัมาหน้าส่วนลดพเิศษ

จะแสดงคา่ของ ส่วนลดค่าอาหารทเีซต็เพมิไป

1.3 สร้างส่วนลดค่าอาหารเท่านัน

3 4 5 6
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กดปุ่ม 

“เพิมส่วนลดค่าอาหาร”

จะ display popup 

กดแลว้จะยงัอยู่หน้าเดมิ 

คอื หน้าส่วนลดค่าอาหาร

1.3 สร้างส่วนลดค่าอาหารเท่านัน

1 2

MUST KNOW

• กรณีทวีนันีเป็นวนัสดุทา้ยของสว่นลดดดี ีจะไม่สามารถเพมิสว่นลดคา่อาหารได ้โดย

จะแสดง popup และไม่สามารถเขา้ไปเซต็ต่อได ้

เนืองจาก วนัทจีะเซต็สว่นลดคา่อาหารได ้จะตอ้งเป็นการเซต็ในวนัถดัไปเทา่นัน แต่

สว่นลดดดีจีะหมดอายวุนันี
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สารบญั

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

1.2 สร้างส่วนลดดีดีเท่านัน

1.3 สร้างส่วนลดค่าอาหารเท่านัน 

1.4 ผลการแสดงหน้าส่วนลดพิเศษจากร้านค้า หลงัจากเซต็ส่วนลด

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี 

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 

1.7 ห้ามสร้าง/ แก้ไข/ ยกเลิก ในช่วงเวลา 23.00 – 01.00 am

1.8 เพิมข้อมูลส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหารหน้าคาํสงัซือ / หน้าประวติัคาํสงัซือ 

Setting Discount1
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1.4 ผลการแสดงหน้าส่วนลดพิเศษจากรา้นค้า หลงัจากเซต็ส่วนลด

เซต็ทงั DD และ DS 

(สว่นลดดดียีงัไม่เรมิ)
เซต็ทงั DD และ DS 

(สว่นลดดดีเีรมิใชง้านแลว้ 

แต่สว่นลดค่าอาหารยงัไม่เรมิใชง้าน)

เซต็ทงั DD และ DS 

(สว่นลดดดีแีละสว่นลดคา่อาหาร

เรมิใชง้านแลว้)

1 2 3
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เซต็แค่ DD และไม่ไดเ้ซต็ DS 

(สว่นลดดดีเิรมิใชง้านแลว้

และสามารถเซต็ DS เพมิได)้

เซต็แค่ DD และไม่ไดเ้ซต็ DS

(สว่นลดดดียิงัไม่เรมิใชง้าน และสามารถ

เซต็ DS เพมิได)้

1.4 ผลการแสดงหน้าส่วนลดพิเศษจากรา้นค้า หลงัจากเซต็ส่วนลด

4 5

GOOD TO KNOW

• % ส่วนลดทกีําลงัใชง้าน จะคาํนวนแค่ส่วนลดทเีรมิใช้

งานอยู่แลว้เท่านนั
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สารบญั

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

1.2 สร้างส่วนลดดีดีเท่านัน

1.3 สร้างส่วนลดค่าอาหารเท่านัน 

1.4 ผลการแสดงหน้าส่วนลดพิเศษจากร้านค้า หลงัจากเซต็ส่วนลด

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี 

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 

1.7 ห้ามสร้าง/ แก้ไข/ ยกเลิก ในช่วงเวลา 23.00 – 01.00 am

1.8 เพิมข้อมูลส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหารหน้าคาํสงัซือ / หน้าประวติัคาํสงัซือ 

Setting Discount1
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กดตรง ส่วนลดดีดี 

เพอืทาํการแกไ้ข
1 เขา้มาแกไ้ข ส่วนลดดีดี2

OTP3

กลบัมาหน้าสว่นลดจากรา้นคา้สว่นลดดดีี

จะโดนเปลยีนแปลงตามคา่ใหม่ทเีซต็ไป
4

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี

MUST KNOW

• หากสถานะของสว่นลดดดี ีคอืเรมิใชง้านแลว้ (เขา้มาแกไ้ขโดยทกีารแกไ้ขจะ

ไม่กระทบสว่นลดคา่อาหารทเีคยเซต็ไป)

• ไม่สามารถเปลยีนแปลงวนัเรมิตน้ไดเ้ปลยีนแปลงไดแ้ค่วนัวนัสนิสดุ

• เงอืนไขในการเซต็สว่นลดดดี ีคอืตอ้งเซต็อย่างน้อย 30 วนั 

• ในกรณีทผีา่นไปแลว้ 30 วนั สามารถเปลยีนแปลงวนัสนิสดุเป็นวนันี หรอืวนั

อนืๆได ้

• หากกําหนดวนัสนิสดุเป็นวนันี สว่นลดดดีจีะสนิสดุในเวลา 23:59 น. 
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1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี

กดตรง ส่วนลดดีดี 

เพอืทาํการแกไ้ข
1 เขา้มาแกไ้ข ส่วนลดดีดี2

OTP3

กลบัมาหน้าสว่นลดจากรา้นคา้ สว่นลดดดีี

จะโดนเปลยีนแปลงตามคา่ใหม่ทเีซต็ไป
4

MUST KNOW

หากสถานะของสว่นลดดดี ีคอืเรมิใชง้านแลว้

(เขา้มาแกไ้ขโดยทกีารแกไ้ขจะไม่กระทบส่วนลดคา่อาหาร

ทเีคยเซต็ไป)

• สามารถแกไ้ขไดท้งั วนัเรมิตน้ และวนัสนิสุด
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แกไ้ขสว่นลดดดี ีและกดปุ่ม บนัทกึ จะขนึ 

popup 

5 ก.ย. 2564

เคส 1: Display popup : เพอืทจีะเปลยีนแปลงวนั

เรมิตน้ของสว่นลดค่าอาหารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัเรมิ

ของสว่นลดดดีี

5

5

OTP

กลบัมาหน้าสว่นลดจากรา้นคา้ สว่นลดดดีแีละสว่นลดค่าอาหารจะ

โดนเปลยีนแปลงตามคา่ใหม่ทเีซต็ไป

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี

MUST KNOW

ทาํการแกไ้ขสว่นลดดดี ี

(กรณีท ีเขา้มาแก้ไขสว่นลดดดีี

และกระทบกบัช่วงเวลาทเีซต็สว่น

ลดค่าอาหาร)

เคส 1: แกไ้ขวนัเรมิตน้ของสว่นลดดดีี

ใหอ้ยู่หลงัวนัเรมิตน้ของสว่นลดคา่

อาหาร (สถานะของสว่นลดดดดีี

ตอ้งยงัไม่ active เท่านัน)

1

2

3

4
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แกไ้ขสว่นลดดดี ีและกดปุ่ม บนัทกึ จะขนึ 

popup 

เคส 2: Display popup : เพอืทจีะเปลยีนแปลงวนั

สนิสดุของสว่นลดค่าอาหารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนั

สนิสดุของสว่นลดดดีี

OTP

กลบัมาหน้าสว่นลดจากรา้นคา้ สว่นลดดดีแีละสว่นลดค่าอาหารจะ

โดนเปลยีนแปลงตามคา่ใหม่ทเีซต็ไป

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี

MUST KNOW

ทาํการแกไ้ขสว่นลดดดี ี

(กรณีท ีเขา้มาแก้ไขสว่นลดดดี ีและกระทบกบัช่วงเวลา

ทเีซต็สว่นลดค่าอาหาร)

เศส 2: แกไ้ขวนัสนิสดุของสว่นลดดดี ีใหอ้ยูก่่อนวนั

สนิสดุของสว่นลดค่าอาหาร 

1

2

3

4



27

5 ก.ย. 2564

แกไ้ขสว่นลดดดี ีและกดปุ่ม บนัทกึ จะขนึ 

popup 

เคส 2: Display popup : เพอืทจีะเปลยีนแปลงวนั

สนิสดุของสว่นลดค่าอาหารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนั

สนิสดุของสว่นลดดดีี

5

5

OTP

กลบัมาหน้าสว่นลดจากรา้นคา้ สว่นลดดดีแีละสว่นลดค่าอาหารจะ

โดนเปลยีนแปลงตามคา่ใหม่ทเีซต็ไป

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี

MUST KNOW

ทาํการแกไ้ขสว่นลดดดี ี

(กรณีท ีเขา้มาแก้ไขสว่นลดดดีี

และกระทบกบัช่วงเวลาทเีซต็สว่น

ลดค่าอาหาร)

เคส 3: แกไ้ขทงัวนัเรมิตน้ ใหอ้ยู่หลงัวนัเรมิตน้ของ

สว่นลดค่าอาหาร และวนัสนิสดุของสว่นลดดดี ีใหอ้ยู่

ก่อนวนัสนิสดุของสว่นลดคา่อาหาร

1

2

3

4
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แกไ้ขสว่นลดดดี ีและกดปุ่ม บนัทกึ จะขนึ 

popup 

เศส 4: จะขนึ popup ใหย้กเลกิสว่นลดคา่อาหาร

OTP

กลบัมา หน้าสว่นลดพเิศษจากรา้นคา้ โดยทสีว่นลดดี

ดจีะแสดงขอ้มลูทเีพงิแกไ้ขไป และสว่นลดอาหารจะ

โดนยกเลกิ

1 ส.ค. 2564 – 1 ก.ย. 25641 ส.ค. 2564

1 ก.ย. 2564

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี

1
2

3

4

MUST KNOW

ทาํการแกไ้ขสว่นลดดดี ี

(กรณีท ีเขา้มาแก้ไขสว่นลดดดี ีและวนัสนิสดุของ

สว่นลดดดี ีเรมิก่อนวนัเรมิตน้ของสว่นลดคา่อาหาร)

• ระบบจะทาํการยกเลกิสว่นลดคา่อาหารอตัโนมตัิ
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กลบัมาหน้าสว่นลดพเิศษ

โดยไม่มกีารเปลยีนแปลง
กดตรง ส่วนลดดีดี 

เพอืทาํการแกไ้ข
เขา้มาหน้า สว่นลดดดี ี

โดยทไีม่ไดแ้กไ้ขอะไร

และ กดบนัทึก

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี

1 2 3

MUST KNOW

กรณีทกีดเขา้มาหน้าสว่นลดดดี ีแต่ไม่ไดท้าํการแกไ้ข

อะไร และกดปุ่ม บนัทกึ

• จะทาํการ Skip OTP และกลบัไปหน้าหน้าสว่นลด

พเิศษ โดยทขีอ้มลูสว่นลดจะแสดงเหมอืนเดมิ



30

สารบญั

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

1.2 สร้างส่วนลดดีดีเท่านัน

1.3 สร้างส่วนลดค่าอาหารเท่านัน 

1.4 ผลการแสดงหน้าส่วนลดพิเศษจากร้านค้า หลงัจากเซต็ส่วนลด

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี 

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 

1.7 ห้ามสร้าง/ แก้ไข/ ยกเลิก ในช่วงเวลา 23.00 – 01.00 am

1.8 เพิมข้อมูลส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหารหน้าคาํสงัซือ / หน้าประวติัคาํสงัซือ 

Setting Discount1
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กดตรง ส่วนลดค่าอาหาร

เพอืทาํการแกไ้ข

เขา้มาแกไ้ขสว่นลดคา่อาหาร

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 

1

2

สถานะของส่วนลดคา่อาหาร คอืยงัไม่เรมิใชง้าน

• สามารถเปลยีนแปลง/แกไ้ขไดท้งั 

• %

• วนัเรมิตน้ 

• วนัสนิสุด

MUST KNOW

GOOD TO KNOW

กรณีทกีดเขา้มาหน้าส่วนลดค่าอาหาร แต่ไม่ไดท้าํการแกไ้ขอะไร 

และกดปุ่ ม บนัทกึ

• จะทาํการ Skip OTP และกลบัไปหน้า DD Landing 
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ใส ่OTP กลบัมาทหีน้าสว่นลดพเิศษจากรา้นคา้โดยทแีสดง

ค่าใหม่ทเีซต็ไป

กดตรง ส่วนลดค่าอาหาร เพอืทาํการ

แกไ้ข

ทาํการแกไ้ข

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 

1 2 3 4

MUST KNOW

เขา้มาแกไ้ขสว่นลดคา่อาหารในกรณที ี

สถานะรา้นคา้ ยงัไม่ active จะสามารถ

แกไ้ขไดป้กต ิแต่วนัเรมิตน้ และวนัสนิสดุ

จะตอ้งอยู่ในช่วงเวลาของสว่นลดดดีี

เท่านัน
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กรณีมกีารระบุวนัสนิสดุของสว่นลดดดี ีแต่ไมไ่ดร้ะบุของ

สว่นลดค่าอาหาร

กรณีทไีม่ไดร้ะบุ %

สว่นลดของค่าอาหาร

กรณี ใสค่่าสว่นลด

ไม่อยู่ในช่วง 3 - 35%

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 
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กดตรง สว่นลดค่าอาหาร 

เพอืทาํการแกไ้ข

เขา้มาแกไ้ขสว่นลดคา่อาหารโดยทเีปลยีนแปลง % จาก 3 % เป็น 5 %

ใส ่OTP

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 

สถานะของสว่นลดคา่อาหาร คือเริมใช้งานแล้ว 

• ไม่สามารถเปลยีนแปลงวนัเรมิตน้ได ้เปลยีนแปลงไดแ้ค่วนัวนัสนิสุด

• เงอืนไขในการเซต็สว่นลดคา่อาหาร คอืตอ้งอยูใ่นช่วงเวลาของสว่นลดดี

ดเีท่านนั

• สามารถกาํหนดวนัสนิสุดเป็นวนัน ีหรอืวนัถดัไป แต่ตอ้ง

กาํหนดใหอ้ยูใ่นระยะเวลาของสว่นลดดดีเีท่านนั

• หากกาํหนดวนัสนิสุดเป็นวนัน ีสว่นลดคา่อาหารจะสนิสุดใน

เวลา 23:59 น. 

MUST KNOW

1

2

3
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MUST KNOW

5

กลบัมาหน้าส่วนลดพเิศษ

จากรา้นคา้
กลบัมาหน้าส่วนลดพเิศษ

จากรา้นคา้

หากตอ้งการเปลยีน % หลงัจากสถานะของสว่นลดคา่อาหาร คือเริมใช้งาน

แล้ว 

• เปลยีนแปลง % สว่นลดค่าอาหารจาก 3 %  5 % (ค่า 5% สว่นลด
ค่าอาหารจะ active ในวนัถดัไป)

• หลงัจากกลบัมาทหีน้า สว่นลดพเิศษจากรา้นคา้

จะแสดงเป็น % สว่นลดค่าอาหารเก่า (3%) 

• ม ีremark แสดง โดยแจง้ว่า % สว่นลดค่าอาหาร

จะมผีลในวนัถดัไป

• หากมกีารกดเขา้ไปแกไ้ขสว่นลดค่าอาหารอกีครงั

จะแสดง % สว่นลดค่าอาหารใหม่ (5%) ทไีดท้าํการแกไ้ขไป

4 5

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 
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1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 

MUST KNOW

• % ททีาํการเปลยีนแปลงจาก 3% เป็น 5% 

จะทาํการ active ในวนัถดัไป และจะแสดง 

• 5 % เป็นสว่นลดคา่อาหารใหม่

• * เปอรเ์ซน็ตส์ว่นลดใหม่จะมผีลในวนัถดัไป remark จะ

หายไป
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สารบญั

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

1.2 สร้างส่วนลดดีดีเท่านัน

1.3 สร้างส่วนลดค่าอาหารเท่านัน 

1.4 ผลการแสดงหน้าส่วนลดพิเศษจากร้านค้า หลงัจากเซต็ส่วนลด

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี 

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 

1.7 ห้ามสร้าง/ แก้ไข/ ยกเลิก ในช่วงเวลา 23.00 – 01.00 am

1.8 เพิมข้อมูลส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหารหน้าคาํสงัซือ / หน้าประวติัคาํสงัซือ 

Setting Discount1
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หากตอ้งการจะสรา้ง หรอืแกไ้ข ส่วนลดดดี ีหรอื

ส่วนลดคา่อาหารในเวลา 23.00 – 01.00 น
จะขนึ popup และไม่สามารถสรา้ง หรอืแกไ้ขทงั

ส่วนลดดดี ีและส่วนลดคา่อาหารได้

OR

1.7 ห้ามสร้าง/ แก้ไข ในช่วงเวลา 23.00 – 01.00 am 

1 2
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สารบญั

1.1 สร้างส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหาร พร้อมกนั

1.2 สร้างส่วนลดดีดีเท่านัน

1.3 สร้างส่วนลดค่าอาหารเท่านัน 

1.4 ผลการแสดงหน้าส่วนลดพิเศษจากร้านค้า หลงัจากเซต็ส่วนลด

1.5 แก้ไขรายการส่วนลดดีดี 

1.6 แก้ไขรายการ ส่วนลดค่าอาหาร 

1.7 ห้ามสร้าง/ แก้ไข/ ยกเลิก ในช่วงเวลา 23.00 – 01.00 am

1.8 เพิมข้อมลูส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหารหน้าคาํสงัซือ / หน้าประวติัคาํสงัซือ 

Setting Discount1
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MUST KNOW

หน้าคาํสงัซอื และประวตัคิาํสงัซอื

จะเพมิขอ้มลู 2 ส่วน

ส่วนลดดดีี

ส่วนลดคา่อาหาร

A

B

กรณีทรีา้นคา้ไม่ไดเ้ซต็ส่วนลด จะแสดงเป็น 0

A

B

1.8 เพิมข้อมลูส่วนลดดีดี และส่วนลดค่าอาหารหน้าคาํสงัซือ 


