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เม่ือผู้ซ้ือพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือมีสิทธ์ิได้รับโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย อาจจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการตัดสินซ้ือสูงให้ข้ึน  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงท่ีมียอดขายสูงสุด เช่น Prime Day และ Black Friday จึงได้ก าหนดโปรโมช่ันให้เป็น

คุณสมบัติท่ัวไปของเว็บไซต์ นอกจากน้ีผู้ขายในแต่ละเว็บไซต์ยังสามารถใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายท่ีหลากหลาย

เพ่ือรวมโอกาสและเทศกาลให้กับผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ ตามการจัดการร้านค้าและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

เน้ือหาน้ีจะให้ค าแนะน าโดยละเอียดเก่ียวกับวิธีการใช้เคร่ืองมือส่งเสริมการขายกิจกรรมช่วงพีคซีซันในเว็บไซต์ 

Amazon พ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขายให้เพ่ิมข้ึน เสริมสร้างการจัดการร้านค้า การสร้างแบรนด์ และเพ่ิมอัตราการ

เปล่ียนแปลง
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4. กิจกรรม Deal
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ส่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ีมีเน้ือหาอยู่ท้ังหมด 8 บท หากคุณต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมในบทอ่ืนๆ กรุณาดูท่ีหน้าเน้ือหาท่ี
เก่ียวข้องประกอบ เพ่ือค้นหาบทเรียนท่ีคุณต้องการเรียนรู้

สถานการณ์และเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องของเคร่ืองมือส่งเสริมการขายท่ัวไปสามรายการของกิจกรรม Deal 
ล้วนมีความแตกต่างกัน ในบทน้ีจะแนะน ารายละเอียดเก่ียวกับสถานการณ์การใช้งานท่ีเหมาะสม เง่ือนไข
การสร้าง และข้ันตอนของเคร่ืองมือส่งเสริมการขายท้ังสามน้ี

4.1 กิจกรรม Deal

4.2 Lightning Deal（Lightning Deal ตัวย่อท่ีใช้กันท่ัวไป LD）

4.3 โปรโมช่ัน 7 วัน（7-day Deal ตัวย่อท่ีใช้กันท่ัวไป 7DD）

4.4 ดีลประจ าวัน (Deal of the Day ตัวย่อท่ีใช้กันท่ัวไป DOTD)
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4.1. กิจกรรม Deal

กิจกรรม Deal เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ี Amazon มีการมองเห็นท่ีสูงมาก และสามารถช่วยให้ผู้ขายปรับปรุงและสะสม
ยอดขายได้อย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมในกิจกรรม Deal มีหน้าเพจ Deal ของวันน้ีโดยเฉพาะบน Amazon.com ซ่ึงท าให้มี
การเข้าชมผลิตภัณฑ์สูง กิจกรรม Deal ท่ัวไปได้แก่ Lightning Deals (Lightning Deal) โปรโมช่ัน 7 วัน (7-day Deal) และดีล
ประจ าวัน (Deal of the Day) ต่อไปเราจะแนะน าเคร่ืองมือส่งเสริมการขายท้ังสามน้ีโดยละเอียดเพ่ือช่วยให้คุณท าความคุ้นเคย
กับกิจกรรม Deal ได้รวดเร็วย่ิงข้ึน

หมายเหตุ
• ASIN เดียวกันไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมช่ัน (Deal) หลายรายการพร้อมกันได้
• มีเพียงเจ้าของตะกร้าสินค้าสีทองของ ASIN (เว็บไซต์อเมริกาเหนือ เว็บไซต์ยุโรป เว็บไซต์ญ่ีปุ่น) เท่าน้ันท่ีมี

คุณสมบัติในการประกาศและเข้าร่วม Deal 
• ราคาหลังจากหักส่วนลดต้องสูงกว่าพ้ืนฐานของแต่ละเว็บไซต์

• รูปภาพหลักของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
• เม่ือโปรโมชันของคุณไม่เป็นไปตามข้อก าหนดอีกต่อไป สถานะโปรโมชันจะได้รับการอัปเดตเป็น "ต้องให้ความสนใจ" 

และคุณต้องอัปเดตข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องก่อนแล้วจึงส่งโปรโมชันอีกคร้ังเพ่ือให้แน่ใจว่าโปรโมชันจะท างานตาม
ก าหนดเวลาได้

หน้าโปรโมชั่นแบบพิเศษจะแสดง DOTD ก่อน จากนั้นจะแสดงสลับกับ LD/7DD 

https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/37911?ref=ag_37911_cont_FQ8J5JPKERTHQP&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/help/hub/reference/G200418100?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/G37911?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
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Lightning Deal (LD) เป็นงานแสดงท่ีมีผู้เข้าชมมากในช่วงเวลาจ ากัด เวลาส้ัน ๆ ไม่เพียงแต่คุณสามารถก าหนดราคาโปรโมช่ัน
ระยะส้ันท่ีจ ากัดได้ไม่ก่ีช่ัวโมงเท่าน้ัน (เวลาท่ีก าหนดจะแตกต่างกันไปตามห้างสรรพสินค้าในประเทศ/ภูมิภาคต่าง ๆ ) และราคา
เดิมจะกลับคืนมาเม่ือส้ินสุดเวลา คุณยังสามารถต้ังค่า ยอดรวมของโปรโมช่ันจนกว่าการขายจะส้ินสุด ด้วยวิธีน้ี จะมีโอกาส
ได้รับปริมาณการส่ังซ้ือท่ีมากข้ึนและเพ่ิมยอดค าส่ังซ้ือได้ในทันที และไม่มีแรงกดดันในการเตรียมสินค้าคงคลังจ านวนมาก

• ประสบการณ์ของผู้บริโภค: 
ข้อมูลLightning Deals ท่ีคุณสร้างข้ึนมักจะปรากฏในหน้าต่อไปน้ี: 

(หน้าโปรโมช่ันพิเศษ) (หน้ารายการผลิตภัณฑ์ของผลการค้นหา)

(หน้ารายละเอียดสินค้า Listing)

4.2 Lightning Deal（Lightning Deal ตัวย่อที่ใช้กันทั่วไป LD）
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• ท าไมต้องใช้ Lightning Deals

ส่งเสริมอัตราการเปิดเผยแบรนด์และผลิตภัณฑ์: ผ่านหน้า "Deal ของวันน้ี" บน 

Amazon จะท าให้ผู้ซ้ือท่ีมีศักยภาพท่ีจะพบผลิตภัณฑ์ของคุณเพ่ิมข้ึน

สร้างเอฟเฟกต์รัศมีให้กับแบรนด์ทั้งหมดของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คณุเพิ่มและสะสม

ยอดขายได้อย่างรวดเร็ว: หลังจากเปิดตัว Lightning Deals อาจท าให้ยอดขาย

ผลิตภัณฑ์ของคุณเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และหลังจากใช้ Lightning Deals ยอดขายก็อาจ

แนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเช่นกันเราเรียกสถานกาณ์เช่นน้ีว่า  "เอฟเฟกต์รัศมี" และ

สถานการณ์น้ีอาจท าให้ยอดขายโดยรวมของร้านเพ่ิมข้ึนภายในระยะเวลาหน่ึง

เคลียร์ยอดค้างหรือสินค้าคงคลังเม่ือสิ้นสุดฤดูกาล: Lightning Deals ท่ีพุ่งสูงข้ึนยัง

สามารถช่วยให้ร้านค้าของคุณเคลียร์สินค้าท่ีเหลืออยู่ของ FBA ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์นอกฤดูกาล

และผลิตภัณฑ์ท่ีหมดช่วงเวลาอาจถูกแทนท่ี ผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทนหลังจากปรับปรุงประสิทธิภาพ

• ค าแนะน าส าหรับการใช้ Lightning Deals :

• สินค้าท่ีเข้าร่วม Lightning Deals จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ในขณะเดียวกัน สินค้าขายดี

ประเภทเด่ียวหรือสินค้ามีการบริโภคท่ีรวดเร็วเหมาะท่ีจะใช้ Lightning Deals เพ่ือสร้างกิจกรรม

ส่งเสริมการขาย

• เน่ืองจาก Lightning Deals ของกิจกรรมส่งเสริมการขายจะน ากระแสจากการเข้าชมท่ีมากให้กับ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เม่ือผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการแนะน าให้เข้าร่วมในกิจกรรม คุณ

ต้องย่ืนขอและสร้าง Lightning Deals ให้ทันเวลา
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หมายเหตุ

• ราคาส่วนลดของผลิตภัณฑ์ต้องสูงกว่าราคาพ้ืนฐาน (สินค้าราคาถูกเกินไปไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้)

• กิจกรรมโปรโมช่ันใหญ่มีกลไกท่ีแตกต่างกัน โปรดดูประกาศประจ าปีของAmazon 
เป็นหลัก

6

• คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิ์สร้าง:

เงื่อนไขคุณสมบัติ เงื่อนไข

ข้อก าหนดส่วนลด
ราคาส่วนลดต้องไม่เกิน 15% (รวม) จากราคาซื้อขายต ่าสุดใน 30 วันที่ผ่านมา

(*เนื่องจากราคาเปลีย่นแปลงแบบไดนามิก ขอแนะน าให้ผู้ขายอ้างอิงราคา Deal ที่แนะน าบน

แพลตฟอร์มของผู้ขาย)

บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพ √

ASIN มีประวัติการขาย √

ระดับดาว/ปริมาณการประเมิน

ผลิตภัณฑ์

ความคิดเห็นระดับ 3 ดาวข้ึนไป (5 ข้อหรือมากกว่า) หรือยังไม่มีความคิดเห็น (ยกเว้น
เว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกา)

การประเมินร้านค้า
3.5 ดาว (เว็บไซต์ญ่ีปุ่น: 4 ดาว) ข้ึนไปพร้อมความคิดเห็นอย่างน้อย 5 รายการต่อ

เดือน

ตรงตามข้อก าหนดของ Amazon 

Prime
√

สินค้าคงคลัง √ (ข้อก าหนดสินค้าคงคลังส าหรับแต่ละเว็บไซต์แตกต่างกัน)

สินค้าใหม่ √

ความถ่ีในการส่งเสริมการขาย สามารถย่ืนได้สัปดาห์ละคร้ัง

วิธีการจัดเก็บและกระจายสินค้า
การจัดเก็บและกระจายสินค้าโดย Amazon(FBA) หรือ โปรแกรมผู้ขายจัดส่ง Prime

ด้วยตนเอง

ได้รับตะกร้าสินค้า √
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• วิธียื่นเรื่องของ lightning Deal :
คุณสามารถท าตามข้ันตอนด้านล่างเพ่ือสมัครผ่าน Amazon Seller Central:

• ข้ันตอนท่ี 1: ในเมนูแบบเล่ือนลง "โฆษณา" คลิก "Deals > สร้าง deals ใหม่ > เลือกผลิตภัณฑ์ในรายการ
แนะน า Lightning Deals > คลิกเลือก" เพ่ือเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการสร้าง

7
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• ข้ันตอนท่ี 2: เลือกช่วงเวลาส าหรับLightning Deals  โดยเลือก "เวลาท่ีต้องการใช้ deal > ด าเนินการต่อ
ในข้ันตอนถัดไป" เลือกเวลาสร้าง Lightning Deals

• ข้ันตอนท่ี 3: หลังจากเลือกผลิตภัณฑ์และช่วงเวลา Lightning Deals ให้ป้อน "ราคา deal”> ส่วนลดของ
ผลิตภัณธ์แต่ละรายการ > ยืนยันการเข้าร่วม (จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมในกิจกรรม)> ด าเนินการต่อใน
ข้ันตอนถัดไป" เพ่ือต้ังค่าพารามิเตอร์ Lightning Deals
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• ข้ันตอนท่ี 4: ตรวจสอบข้อมูล Lightning Deals ท่ีคุณสร้าง คลิก "ส่ง deal" หลังจากยืนยันว่าถูกต้อง 
สร้างLightning Deals ให้เสร็จ และรอให้ Amazon ตรวจสอบ Lightning Deals

• วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพของ Lightning Deals:
คุณสามารถท าตามข้ันตอนด้านล่างเพ่ือดูประสิทธิภาพโดยรวม ของ Lightning Deals ผ่าน Amazon Seller 
Central: 
ในเมนูแบบเล่ือนลง "โฆษณา" คลิก "Deals > ดู "เลือกผลิตภัณฑ์ท่ีคุณต้องการดู และดูประสิทธิภาพ Lightning 
Deals ของ SKU แต่ละรายการท่ีเข้าร่วมในกิจกรรม
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หมายเหตุ

ระบบจะให้ข้อมูลการขายท่ีเก่ียวข้องกับโปรโมช่ันภายใน 2 ช่ัวโมงหลังจากส้ินสุด
กิจกรรม Lightning Deals
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• มาตรฐานการเก็บค่าธรรมเนียมของ Lightning Deals : 

• ข้อควรระวังในการใช้ Lightning Deals:

• เม่ือ Lightning Deals อยู่ในสถานะ "ก าลังด าเนินการ" คุณจะไม่สามารถปรับราคากิจกรรมของผลิตภัณฑ์
ได้อีก

• และเม่ือ Lightning Deals  อยู่ในสถานะ "เร็ว ๆ น้ี" โปรดลดการปรับและการเปล่ียนแปลงต่อไปน้ีให้เหลือ
น้อยท่ีสุดใน ASIN หรือ ASIN หลักท่ีเข้าร่วมในโปรโมช่ัน:

• แก้ไขราคา: เม่ือปรับราคาเดิมของ ASIN ท่ีเข้าร่วมโปรโมช่ัน จ าเป็นต้องปรับราคาโปรโมช่ันพร้อม
กันเพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้ราคาโปรโมชันสูงกว่าข้อก าหนดส่วนลดข้ันต ่า

• ลบหรือหยุดขายสินค้า: หากคุณเปล่ียนสถานะของ ASIN ส่งเสริมการขายใด ๆ ในหน้า "จัดการ
รายการสินค้าคงคลัง" เป็น "sหยุดขาย" หรือลบ ASIN น้ีก็จะท าให้กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ท้ังหมดท่ี ASIN เข้าร่วมถูกยกเลิก และโปรโมช่ันท่ียกเลิกจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีก

• สร้าง ASIN ย่อยใหม่: Amazon จะตรวจสอบยืนยัน ASIN ย่อยท่ีสร้างข้ึนใหม่หรือก าหนดใหม่อีก
คร้ัง ซ่ึงอาจท าให้โปรโมช่ันถูกปฏิเสธหรือยกเลิก

คุณสามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือดูข้อควรระวังเพ่ิมเติมในกิจกรรม Lightning Deals

กรุณา คลิกท่ีน่ี เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูลค่าธรรมเนียม Deal เพ่ิมเติม

https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/SY3EMGXT9UCKB4F?ref=efph_SY3EMGXT9UCKB4F_cont_202043110&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/202111590?ref=efph_202111590_cont_202043110&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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โปรโมช่ัน 7 วัน (7DD) ก็เป็นข้อเสนอโปรโมชันแบบจ ากัดเวลาท่ีคล้ายกับ Lightning Deals ความแตกต่างคือเวลาในการแสดง
บนหน้าโปรโมช่ันของ Amazon ต่างกัน สินค้าท่ีร่วมรายการโปรโมช่ัน 7 วัน จะแสดงในหน้าโปรโมช่ันเป็นเวลา 7 วัน (อาจลดลง
ตามสถานการณ์เฉพาะ) การสร้างโปรโมช่ัน 7 วันไม่เพียงช่วยเพ่ิมยอดขาย แต่ยังช่วยลดแรงกดดันของสินค้าคงคลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต่อไปน้ีจะแนะน าสถานการณ์การใช้งาน เง่ือนไขการสร้าง ข้ันตอน ฯลฯ โดยละเอียด

• ประสบการณ์ของผู้บริโภค:
ข้อมูลโปรโมช่ัน 7 วันท่ีคุณสร้างข้ึนมักจะปรากฏในหน้าต่อไปน้ี:

12

(หน้าโปรโมช่ันพิเศษ) (หน้ารายการผลิตภัณฑ์ของผลการค้นหา)

(หน้ารายละเอียดสินค้า Listing)

4.3 โปรโมชั่น 7 วัน 7-day Deal ตัวย่อที่ใช้กันทั่วไป 7DD
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• ท าไมต้องใช้โปรโมชั่น 7 วัน

เครื่องมือส่งเสริมการขายที่คุ้มค่า: ข้อก าหนดส่วนลดด้านล่างคือต ่ากว่าราคาขายปกติ 
15% ซ่ึงช่วยให้ผู้ซ้ือได้รับปริมาณการเข้าชมในขณะท่ีรับประกันผลก าไร

ระยะเวลานาน: โดยปกติ คุณสามารถท าการโปรโมตต่อไปได้ 1 สัปดาห์ในหน้า Deal แม้ว่าจะไม่
สามารถดึงดูดปริมาณการเข้าชมได้อย่างรวดเร็ว แต่ระยะเวลาท่ีนานข้ึนอาจช่วยให้ผลิตภัณฑ์ได้รับ
การแสดงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าให้อัตราการแสดงแบรนด์และการค้นพบผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน

ลดการสะสมของสินค้าคงคลัง: เน่ืองจากการสร้างโปรโมช่ัน 7 วันจะช่วยเพ่ิมยอดขาย 
นอกจากน้ียังช่วยลดแรงกดดันของสินค้าคงคลังท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงฤดูกาลหรือ
เหตุผลอ่ืน ๆ ได้ในระดับหน่ึง และยังช่วยร้านค้าในการจัดการสินค้า

• สถานการณ์การใช้งานที่เหมาะสมส าหรับโปรโมชั่น 7 วัน:

• ผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมในโปรโมช่ัน 7 วันจะต้องให้ส่วนลดท่ีต ่ากว่าเท่าน้ัน โดยหวังท่ีจะได้รับยอดขาย
ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน ดังน้ันผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีข้อจ ากัดเกือบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าร่วมใน
กิจกรรมน้ีได้

• คุณต้องการเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมียอดขายค่อนข้างคงท่ี หรือเป็น
การอุ่นเคร่ืองให้กับผลิตภัณฑ์ก่อนการโปรโมตคร้ังใหญ่

• เพ่ือสินค้าใหม่ได้รับการแนะน าส าหรับโปรโมช่ัน 7 วัน ได้รับอัตราแสดงผลและยอดขายผลิตภัณฑ์
ใหม่ และพัฒนาคุณสมบัติ ASIN ส าหรับการส่งเสริมกิจกรรม Deal ระดับสูงหรือเทศกาบใน
อนาคต
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หมายเหตุ
ราคาหลังจากหักส่วนลดต้องสูงกว่าพ้ืนฐานของแต่ละเว็บไซต์

• คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิ์สร้าง:

เงื่อนไขคุณสมบัติ เงื่อนไข

ข้อก าหนดส่วนลด

ราคาหลังจากหักส่วนลดต้องไม่เกิน 15% (รวม)  จากราคาซื้อขายต ่าสุดใน 30

วันที่ผ่านมา 
(*เนื่องจากราคาเปลีย่นแปลงแบบไดนามิก ขอแนะน าให้ผู้ขายอ้างอิงราคา Deal ที่แนะน าบน

แพลตฟอร์มของผู้ขาย)

บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพ √

ASIN มีประวัติการขาย √

ระดับดาว/ปริมาณการประเมิน

ผลิตภัณฑ์

ความคิดเห็นระดับ 3 ดาวข้ึนไป (5 ข้อหรือมากกว่า) หรือยังไม่มีความคิดเห็น (ยกเว้น
เว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกา)

ตรงตามข้อก าหนดของ Amazon 

Prime
√

สินค้าคงคลัง √

สินค้าใหม่ √

ความถ่ีในการส่งเสริมการขาย 21 วัน

วิธีการจัดเก็บและกระจายสินค้า
การจัดเก็บและกระจายสินค้าโดย Amazon (FBA) หรือ โปรแกรมผู้ขายจัดส่ง Prime 

ด้วยตนเอง

ได้รับตะกร้าสินค้า √

14
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• วิธียื่นขอ 7-day deals
คุณสามารถท าได้ตามข้ันตอนด้านล่างเพ่ือสร้างผ่าน Amazon Seller Central:

• ข้ันตอนท่ี 1: ในเมนูแบบเล่ือนลง "โฆษณา" คลิก "Deals > สร้าง deal ใหม่> 7-day deals" เพ่ือกรอง 
ASIN ท่ีแนะน าของ 7-day deals> คลิก "เลือก" เพ่ือเข้าสู่การต้ังค่า
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• ข้ันตอนท่ี 2: หลังจากเลือกสินค้าท่ีจะเข้าร่วม 7-day deals แล้ว ไปท่ีหน้าการจัดการโปรโมรช่ันเลือก "เวลา
ท่ีต้องการใช้ deal" > ด าเนินการต่อในข้ันตอนถัดไป" เลือกช่วงเวลาการสร้าง 7-day deals

• ข้ันตอนท่ี 3: หลังจากเลือกผลิตภัณฑ์และช่วงเวลาในการสร้าง Lightning Deals" ป้อนราคา deal > 
ส่วนลดส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ > เลือก ASIN เป็นสินค้าหลัก > ด าเนินการต่อในข้ันตอนถัดไป "ต้ัง
ค่าพารามิเตอร์ Lightning Deals
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• วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพของ 7-day deals:
วิธีการดูประสิทธิภาพของ Deal ท้ังหมดจะมีความใกล้เคียงกัน นอกจากน้ี คุณยังสามารถท าตามข้ันตอนด้านล่าง
เพ่ือดูประสิทธิภาพโดยรวมของโปรโมชัน 7-วันผ่าน Amazon Seller Central:

• ในเมนูแบบเล่ือนลง "โฆษณา" คลิก "7-day deals > ดู" เลือกผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการดู และดูประสิทธิภาพ 7-
day deals ของ SKU แต่ละรายการท่ีเข้าร่วมในกิจกรรม

• ข้ันตอนท่ี 4: หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว ส่ง deal ให้ Amazon ตรวจสอบการสร้าง 7-day deals
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• มาตรฐานการเก็บค่าธรรมเนียมของ 7-day deals

• ข้อควรระวังในการใช้ โปรโมชั่น 7 วัน:

• เม่ือคุณมีกลุ่มสินค้าท่ีต้องการเข้าร่วมโปรโมช่ัน 7 วัน คุณสามารถส่งข้อมูลโปรโมช่ันได้สูงสุด 50 ASINS

• ผลิตภัณฑ์ท่ีย่ืนขอส าหรับโปรโมชัน 7 วันจะต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรม Lightning Deals ภายใน 30 วัน และ
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมดีลประจ าวันภายใน 60 วัน

เว็บไซต์ ราคาต่อหน่วยในวันธรรมดา (โดยประมาณ) ราคาต่อหน่วยในวันหยุด (โดยประมาณ)

เว็บไซต์ในอเมริกา

เหนือ
300 ดอลลาร์สหรัฐ

มาตรฐานการเก็บค่าธรรมเนียมในในช่วงโปรโมช่ัน

พิเศษหรือมีการเปล่ียนแปลง
เว็บไซต์ยุโรป

เว็บไซต์ในสหราชอาณาจักร: 50 ปอนด์

เว็บไซต์เยอรมัน: 70 ยูโร

เว็บไซต์ฝร่ังเศส/อิตาลี/สเปน: 40 ยูโร

เว็บไซต์ญ่ีปุ่น 8,000 เยน

ในขณะเดียวกัน คุณยังสามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือดูข้อมูลเพ่ิมเติม

https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/TXD25GEG7Z6XZHC?ref=efph_TXD25GEG7Z6XZHC_cont_202043110&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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ดีลประจ าวัน (DOTD บางคร้ังเรียกว่า Spotlight Deal ในช่วงโปรโมช่ันคร้ังใหญ่) หมายถึงสินค้าท่ีมีความต้องการสูงหน่ึงอัน
หรือหน่ึงกลุ่มท่ีเข้าร่วมในกิจกรรม และมีมีการต้ังค่าโปรโมช่ันส่วนลดจ านวนมากภายในวันท่ีระบุเท่าน้ัน ในฐานะท่ีเป็นกิจกรรม
การแสดงผลท่ีมียอดขายสูงสุดในการโปรโมต และมีความเง่ือนไขการย่ืนขอท่ีเข้มงวด ดีลประจ าวันในเว็บไซต์ส่วนใหญ่จึงใช้ระบบ
ค าเชิญ และจ าเป็นต้องย่ืนขอผ่านผู้จัดการบัญชี

• ประสบการณ์ของผู้บริโภค:
ข้อมูลดีลประจ าวันท่ีคุณสร้างข้ึนมักจะปรากฏในหน้าต่อไปน้ี:

19

(หน้าโปรโมช่ันพิเศษ) (หน้ารายการผลิตภัณฑ์ของผลการค้นหา)

(หน้ารายละเอียดสินค้า Listing)

4.4 ดีลประจ าวัน (Deal of the Day ตัวย่อที่ใช้กันทั่วไป DOTD)
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• ท าไมต้องใช้ดีลประจ าวัน:

ต าแหน่งการแสดงผลสีทอง: ในช่วงระยะเวลาโปรโมช่ัน หน้าผลิตภัณฑ์จะได้รับโลโก้ 
DOTD และผลิตภัณฑ์ท่ีโปรโมตจะได้รับโอกาสในการแสดงในต าแหน่งสีทองท่ีแถวหน้าของ
หน้าดีลวันน้ีอย่างแน่นอน และมีโอกาสมากข้ึนท่ีจะท าให้สินค้ามียอดขายสูงข้ึน

เพิ่มจ านวนการเปิดเผยแบรนด์และผลิตภัณฑ์: ท าการย่ืนขอกิจกรรมให้ต าแหน่ง
ร้านค้า (ช่อง DOTD หน่ึงรายการสามารถแสดงผลิตภัณฑ์หลายรายการในร้านค้าหลาย
แห่งได้) และหน้าแสดงผลิตภัณฑ์มีช่องทางเข้าสองถึงสามระดับซ่ึงมีโอกาสท่ีจะน าไปสู่
ยอดขายของร้านค้าท้ังหมดผ่านสินค้าหน่ึงรายการหรือหลายรายการข้ึนไป

(ช่องทางระดับสามหน้าาการแสดงผลดีลประจ าวัน)
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• สถานการณ์การใช้งานที่เหมาะสมของดีลประจ าวัน:

• สินค้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมดีลประจ าวันต้องเป็นสินค้าขายดี

• เม่ือคุณได้รับค าเชิญทางอีเมลจาก Amazon หรือข้อความเชิญจากผู้จัดการบัญชีของคุณ โปรด
ติดต่อโดยเร็วท่ีสุด
ติดต่อผู้จัดการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท าการย่ืนขอ

• คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิ์สร้าง:

เงื่อนไขคุณสมบัติ เงื่อนไข

ข้อก าหนดส่วนลด

ราคาหลังจากหักส่วนลดต้องไม่สูงกว่าส่วนลด 20% (รวม) จากราคาซื้อขาย

ต ่าสุดใน 30 วันที่ผ่านมา (เง่ือนไขการลดราคาท่ีแตกต่างกันในช่วงเทศกาลและ

กิจกรรมโปรโมช่ันคร้ังใหญ่ท่ีไม่แตกต่างกันของแต่ละเว็บไซต์ โปรดสอบถามผู้จัการบัญชี
ก่อนการย่ืนขอ)

บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพ √

ASIN มีประวัติการขาย √ (อย่างน้อยหน่ึงเดือน)

ระดับดาว/ปริมาณการประเมิน

ผลิตภัณฑ์
ความคิดเห็นระดับ 4 ดาวข้ึนไป (5 รายการหรือมากกว่า) 

ตรงตามข้อก าหนดของ Amazon 

Prime
√

สินค้าคงคลัง √ (รองรับเวลากิจกรรม 24 ช่ัวโมงของดีลประจ าวัน)

สินค้าใหม่ √

ความถ่ีในการส่งเสริมการขาย แต่ละเว็บไซต์มีความแตกต่างกัน

วิธีการจัดเก็บและกระจายสินค้า
การจัดเก็บและกระจายสินค้าโดย Amazon (FBA) หรือ โปรแกรมผู้ขายจัดส่ง Prime 

ด้วยตนเอง

ได้รับตะกร้าสินค้า √
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หมายเหตุ

• ราคาหลังจากหักส่วนลดต้องสูงกว่าพ้ืนฐานของแต่ละเว็บไซต์
• ในช่วงโปรโมช่ันคร้ังใหญ่ ราคาหลังจากหักส่วนลดแล้วอาจจะต้องเป็นราคาท่ีต ่า
ท่ีสุดในปีท่ีผ่านมา

22

• วิธียื่นขอของดีลประจ าวัน:
ดีลประจ าวันจ าเป็นต้องย่ืนขอผ่านผู้จัดการบัญชีของคุณและวิธีย่ืนขอของแต่ละเว็บไซต์อาจแตกต่างกัน คุณ
สามารถติดตามประกาศของแต่ละเว็บไซต์หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากผู้จัดการบัญชี

หมายเหตุ: เว็บไซต์ในยุโรปได้เปิดช่องทางการย่ืนขอเปิดดีลประจ าวันด้วยตนเอง คุณสามารถรับการสมัครเพ่ืออัป
เกรดดีลประจ าวันได้ผ่านการย่ืนขอกิจกรรม Lightning Deals

• มาตรฐานการเก็บค่าธรรมเนียมของดีลประจ าวัน:
ดีลประจ าวันเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการขายฟรี เม่ือผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม Amazon จะไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการจัดส่งมาตรฐานและค่าคอมมิชช่ันการขาย
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ด้านล่างน้ีจะเป็นการสรุปคุณสมบัติการใช้งานของโปรโมช่ัน 7 วัน Lightning Deals และดีลประจ าวัน:

ชื่อกิจกรรม
แนะน าผลิตภัณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง

ส่วนลด

ต ่าสุด

ความถี่ในการส่งเสริม

การขาย

ระยะเวลา

กิจกรรม
ค่าธรรมเนียม

Lightning Deals

Lightning Deal

(LD)

เหมาะส าหรับสินค้าขาย

ดีหรือสินค้ามีการ

บริโภคท่ีรวดเร็ว

ส่วนลด 15 %

(ภายใน 30

วัน)

สามารถย่ืนได้สัปดาห์

ละคร้ัง

เว็บไซต์ท่ี

แตกต่าง

ระยะเวลา

ต่างกัน

การเก็บค่าธรรมเนียม

โปรโมช่ัน 7 วัน

ดีล 7 วัน

(7DD)

ไอเท็มท้ังหมด

ส่วนลด 15 %

(ภายใน 30

วัน)

7 วัน 7 วัน การเก็บค่าธรรมเนียม

ดีลประจ าวัน

ดีลประจ าวัน 

(DOTD)

สินค้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ต้องเป็นสินค้าขายดี

ส่วนลด 20 %

(ภายใน 60

วัน)

แต่ละเว็บไซต์มีความ

แตกต่างกัน

24 ชม. สต๊

อกสินค้าหมด
ฟรี

เวลาแสดง

7DD > DOTD > LD

ประสิทธิภาพการแสดงผล

(ประสิทธิภาพการแสดงผลจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

DOTD > LD > 7DD

ความยากในการสมัคร

DOTD > 7DD > LD

หมายเหตุ: ระยะเวลากิจกรรมเทศกาลโปรโมช่ันคร้ังใหญ่ของดีลประจ าวันอาจใช้เวลานานถึง 48 ช่ัวโมง
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เคร่ืองมือส่งเสริมการขายและวิธีการใช้งาน

• ภาพรวมของเคร่ืองมือส่งเสริมการขาย

• คูปอง

• ส่วนลดพิเศษเฉพาะ Prime

• กิจกรรม Deal

• โปรโมช่ันลดล้างสต๊อก & ลดล้างสต๊อก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

24

ช่องทางการค้นหา: ศูนย์ผู้ขาย Amazon > ผลการด าเนินงาน > Seller University > ค้นหาช่ือข้อมูลท่ีเรียนรู้

ลิงก์ด่วน: Amazon Seller University เว็บไซต์ในอเมริกาเหนือ เว็บไซต์ในยุโรป เว็บไซต์ในญ่ีปุ่น

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรโมช่ัน:

• ต้องการท าความเข้าใจว่าโปรโมชันคืออะไรและจะสร้างโปรโมช่ันได้อย่างไร? ค้นหา “โปรโมช่ัน”

• จะได้รับรีวิวสินค้ามากข้ึนได้อย่างไร? ค้นหา "โปรแกรมแสดงความคิดเห็น"

• วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการดึงดูดผู้เข้าชมนอกเว็บไซต์? ค้นหา "โครงการดึงดูดผู้เข้าชมนอกเว็บไซต์”

• เตรียมตัวอย่างไรส าหรับการขายช่วงพีคซีซ่ัน? ค้นหา "การขายช่วงพีคซีซ่ัน”

• Amazon Points

• รหัสโปรโมช่ันโซเชียลมีเดีย

• วิธีใช้โปรโมช่ันให้ดีย่ิงข้ึน

https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
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ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้

ถ้าท่านคิดว่าเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องเป็นประโยชน์ส าหรับท่าน กรุณาคลิก “       ” ท่ีมุมขวาของเพจเพ่ือแสดง

ความคิดเห็น ขอขอบคุณค่ะ
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