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ขอ้มูลลบัของ Amazon 1



ข้อมลูลบัของ Amazon 2

• วิธีการสรา้งรายการสินคา้ (สรา้งเอง/การอัปโหลดจ านวนมาก/ตัวเลือกสินคา้)

• กลเม็ดเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพรายการสินคา้

• Key Dates ที่ส าคัญส าหรบั Prime Day 

• Q&A

หวัขอ้



วิธีการสรา้งรายการสินคา้ (สรา้งเอง/การอัปโหลดจ านวนมาก/

ตัวเลือกสินคา้ )

ขอ้มูลลบัของ Amazon 3



ก่อนที่คุณจะเร ิ่มลงรายการสินคา้

ขอ้มูลลบัของ Amazon 4

(1) คุณต ัง้ใจจะลงรายการสินคา้โดยมีชือ่แบรนดห์รอืมม 

(2) สินคา้ที่คุณต ัง้ใจจะขายตอ้งมดร้บัการอนุมตัิรายการสินคา้เพิ่มเติมหรอืมม 

(3) คุณมีบารโ์คด้ของผูผ้ลิตหรอืมม  (UPC/ISBN/EAN/JAN)

• ใช่ ฉันมีเคร ือ่งหมายการคา้ → ลงทะเบียนเขา้ร่วม Amazon Brand Registry

• ใช่ แต่ฉันไม่มีเคร ือ่งหมายการคา้ → ยื่นค ารอ้งขอยกเวน้ช ือ่แบรนด*์

• ไม่ ฉันไม่มีช ือ่แบรนด ์→ ลงรายการสินคา้ในหมวดหมู่ “ทั่วไป”

*หากตอ้งการมีสิทธิไ์ดร้บัการยกเวน้ชือ่แบรนด ์คุณจะตอ้งตรวจสอบสิทธิช์ ือ่
แบรนดข์องคุณผ่านทาง https://sellercentral.amazon.com/gtinx และตรวจสอบว่า
ชือ่แบรนดข์องคุณติดอยู่บนสินคา้หรือบรรจุภัณฑส์ินคา้ของคุณอย่างถาวร

• สนิคา้บางหมวดหมู่ก าหนดใหค้ณุตอ้งขออนุมตัลิว่งหนา้จาก Amazon กอ่นทีค่ณุจะมสีทิธิล์งรายการสนิคา้ได ้

• ดขูอ้มูลเพิม่เตมิทีน่โยบายสนิคา้ตอ้งจ ากดัในศนูยผู์ข้าย

• ใช ่ฉันมบีารโ์คด้ของผูผ้ลติ → ด าเนินการตอ่เพือ่เร ิม่ลงรายการสนิคา้

• ไม่ ฉันไม่มบีารโ์คด้ของผูผ้ลติ

→ ตรวจสอบวา่คณุสามารถขอยกเวน้ GTIN ไดห้รอืไม่

→ ถา้ไม่ คณุจะตอ้งซ ือ้บารโ์คด้จาก GS1

https://sellercentral.amazon.com/gtinx
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/200333160?language=en_US&ref=efph_200333160_cont_200164330
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help-page.html?itemID=200164330&language=en_US&ref=efph_200164330_bred_200164470


วิธีการสรา้งรายการสินคา้

ขอ้มูลลบัของ Amazon 5

การสรา้งรายการสินค ้า

ดว้ยตัว เอง

การอัปโหลดจ านวน

มาก
จับคู่ รายการสินค ้า

หากคุณมีสินคา้น้อยกว่า 10 

รายการ คุณสามารถสรา้งรายการ

สินคา้ทีละชิน้ได ้

วิธีการ

เขา้สู่ระบบศูนยผู์ข้าย → คลิก 

“แค็ตตาล็อก” แลว้เลือก “เพิ่ม

สินคา้”

หากคุณมีสินคา้มากกว่า 10 

รายการ คุณสามารถอปัโหลด

รายละเอียดรายการสินคา้เป็น

จ านวนมากได ้

เฉพาะผูข้ายแผนการขาย

แบบมืออาชีพเท่านั ้น
วิธีการ

เขา้สู่ระบบศูนยผู์ข้าย → คลิก 

“สินคา้คงคลัง” แลว้เลือก “เพิ่ม

สินคา้ผ่านการอัปโหลด”

หากคุณจะลงรายการสินคา้ที่มีอยู่

แลว้ในแค็ตตาล็อกของ Amazon 

จบัคู กบัรายการสินคา้ที่มีอยู 

แลว้

วิธีการ

เขา้สู่ระบบศูนยผู์ข้าย → คลิก 

“แค็ตตาล็อก” แลว้เลือก “เพิ่ม

สินคา้ → คน้หาชือ่สินคา้หรอื

บารโ์คด้ของผูผ้ลิต



ตัว เลือกสินคา้คืออะไร
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✓ สนิคา้มคีวามแตกตา่งกนัไปในดา้น

ใดดา้นหน่ึง เชน่ สแีละขนาด

✓ ผูซ้ ือ้คาดหวงัว่าจะเห็นสนิคา้เหล่านี้

รวมกนัในหนา้สนิคา้เดยีว

✓ สนิคา้สามารถใชช้ ือ่เดยีวกนัได ้



ตัว เลือกสินคา้หน่ึงอย่างก ับตัว เลือกสินคา้สองอย่าง

ขอ้มูลลบัของ Amazon 7

ตวัเลอืกสนิคา้หน่ึงอย าง ตวัเลอืกสนิคา้สองอย าง

✓ สนิคา้มรีปูรา่งภายนอกแตกตา่งกนัเพยีงอย่างเดยีว

เทา่น้ัน และผูซ้ ือ้สามารถตดัสนิใจซือ้จากความ

แตกตา่งของรปูรา่งภายนอกเหล่านี้

✓ สนิคา้มรีปูรา่งภายนอกแตกตา่งกนัสองอย่าง และผู ้

ซือ้สามารถตดัสนิใจซือ้โดยการเปรยีบเทยีบรปูรา่ง

ภายนอกเหล่าน้ัน



วิธีการสรา้งตัว เลือกสินคา้
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วิธีการ

เขา้สู่ระบบศูนยผู์ข้าย → คลิก “แค็ตตาล็อก” แลว้เลือก “เพิ่มสินคา้ → เลือก “ฉันจะเพิ่มสินคา้ที่ไม่มีขายบน 

Amazon → เลือกหมวดหมู่สินคา้ที่เกี่ยวขอ้ง



ค าถามทั่ วไปที่พบบ่อย

ขอ้มูลลบัของ Amazon 9

1. ฉันซือ้บารโ์คด้จาก GS1 แต่ไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อฉันพยายามสรา้งรายการสินคา้

ของฉัน

2. ฉันตอ้งการขายในหมวดหมู่สินคา้ปิด/ที่ตอ้งขออนุญาต แต่เอกสารของฉันถูกปฏิเสธ

3. ขณะนี้ฉันมีรายการสินคา้ที่จ าหน่ายอยู่ใน Marketplace อื่น ฉันจะยา้ยรายการสินคา้ของฉันมายัง 

Amazon.com ไดอ้ย่างไร 

4. ท าไมฉันจึงไม่เห็นสินคา้ของฉันเมื่อฉันคน้หาบน Amazon.com



กลเม็ดเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพรายการสินคา้
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รายการ เพิ่มประสิทธิภาพรายการสินค ้า

ขอ้มูลลบัของ Amazon 11

Leaf Node

ขอ้ความคน้หา

Bullet Points ของสินคา้

ภาพสินคา้

ค าบรรยายสินคา้

A+ Content

*เฉพาะเจา้ของแบรนดท์ีล่งทะเบยีนใน Amazon Brand Registry

ความสามารถในการคน้พบ

ความสมบูรณ์และการเพิ่ม

ประสิทธภิาพของ

แค็ตตาล็อก



#1 LEAF NODE

ขอ้มูลลบัของ Amazon 12*เฉพาะเจา้ของแบรนดท์ีล่งทะเบยีนใน Amazon Brand Registry

Leaf Node คอืคณุสมบตัสิ าคญัในการแนะน าใหผู้ซ้ ือ้เลอืกและ

กรองสนิคา้อย่างมปีระสทิธภิาพบน Amazon.com 

ตวัอยา่งเชน่ ถา้ผูซ้ ือ้ตอ้งการซือ้กระเป๋าสตางค ์คณุสมบตัทิีผู่ซ้ ือ้จะเลอืกและ

กรอง ไดแ้ก่

• ชือ่แบรนด ์

• ตวัเลอืกสี

• ราคา

• สไตล ์

• รปูแบบ

วธิกีารแกม้ข Leaf Nodes

คลกิไปยงัหนา้รายการสนิคา้แลว้เลอืก “ขอ้มูลส าคญั” และ 

“รายละเอยีดเพิม่เตมิ” เพือ่เพิม่หรอือปัเดต Leaf Node



#2 ข ้อความค ้นหา

ขอ้มูลลบัของ Amazon 13*เฉพาะเจา้ของแบรนดท์ีล่งทะเบยีนใน Amazon Brand Registry

ขอ้ความคน้หา คอืคยีเ์วริด์ทีลู่กคา้ใชเ้มือ่เลอืกดูและคน้หาสิง่ทีต่อ้งการซือ้บน Amazon

วธิกีารแกม้ขขอ้ความคน้หา

คลกิไปยงัหนา้รายการสนิคา้แลว้เลอืก “คยีเ์วริด์” เพือ่เพิม่หรอือปัเดตคยีเ์วริด์

เคล็ดลบัในการเลอืกคยีเ์วริด์

1. ชดุขอ้มูลรายการสนิคา้ทีค่ลา้ยกนั

2. รวีวิจากลกูคา้

3. รายงานขอ้ความคน้หาในการโฆษณา



#3 BULLET POINTS ของสินค ้า

ขอ้มูลลบัของ Amazon 14*เฉพาะเจา้ของแบรนดท์ีล่งทะเบยีนใน Amazon Brand Registry

Bullet Points ชว่ยคณุน าเสนอ

คณุสมบตัแิละประโยชนต์า่งๆ ของสนิคา้

ของคณุ ซึง่เป็นขอ้ความอธบิายเกีย่วกบั

แง่มุมเฉพาะของสนิคา้ ซึง่จะปรากฏอยู่

ในหนา้รายละเอยีด 

สนิคา้แตล่ะรายการสามารถม ีBullet 

Points ไดม้ม เกนิหา้ขอ้

วธิกีารแกม้ข Bullet Points ของสนิคา้

คลกิไปยงัหนา้รายการสนิคา้แลว้เลอืก “ค าบรรยาย” แลว้เพิม่หรอือปัเดต “Bullet Points”



#4 ภาพสินค ้า

ขอ้มูลลบัของ Amazon 15*เฉพาะเจา้ของแบรนดท์ีล่งทะเบยีนใน Amazon Brand Registry

หนา้รายละเอยีดทกุหนา้ในรา้นคา้ 

Amazon ตอ้งมภีาพสนิคา้อย่าง

นอ้ยหน่ึงรปูภาพ และเราขอแนะน าให ้

คณุมรูีปภาพ 3 รูปและวดิโีอ 1

คลปิเป็นอย างน้อย 

รปูภาพทีด่ที าใหล้กูคา้ประเมนิสนิคา้ไดง้า่ย 

รปูภาพควรมคีวามชดัเจน ใหข้อ้มูล

ครบถว้น และน่าสนใจ

วธิกีารแกม้ขภาพสนิคา้

คลกิไปยงัหนา้รายการสนิคา้แลว้เลอืก “ภาพ” เพือ่เพิม่หรอือปัเดตภาพสนิคา้

ภาพแรก ในหน้ารายละเอียดสินค้าคือ รูปภาพ 
"หลกั" และแสดงให้ลกูค้าเห็นในผลการค้นหา

ภาพเพิ่มเตมิ ควรแสดงการใช้งาน
สินค้า มมุอ่ืนๆ และภาพอ่ืนๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์



#5 ค าบรรยายสินค ้า

ขอ้มูลลบัของ Amazon 16*เฉพาะเจา้ของแบรนดท์ีล่งทะเบยีนใน Amazon Brand Registry

ค าบรรยายสนิคา้ อยู่ทีด่า้นล่างของหนา้รายละเอยีดและชว่ยใหค้ณุมโีอกาสใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสนิคา้ของ

คณุใหลู้กคา้ใชป้ระกอบการพจิารณา

กอ่นสัง่ซ ือ้ คณุสามารถใส่รายละเอยีดเกีย่วกบัประโยชน ์การใชง้าน และวตัถปุระสงคข์องสนิคา้

วธิกีารแกม้ขค าบรรยายสนิคา้

คลกิไปยงัหนา้รายการสนิคา้แลว้เลอืก “ค าบรรยาย” เพือ่เพิม่หรอือปัเดตค าบรรยาย



#6 A+ CONTENT

ขอ้มูลลบัของ Amazon 17*เฉพาะเจา้ของแบรนดท์ีล่งทะเบยีนใน Amazon Brand Registry

A+ Content คอืเนือ้หาขอ้ความและรปูภาพเพิม่เตมิทีม่ใีหใ้น

ส่วนล่างของหนา้รายละเอยีดสนิคา้ของคณุ

ประโยชนข์อง A+ Content ไดแ้ก่

• การเพิม่ยอดขาย

• การลดการสง่คนืสนิคา้และรวีวิเชงิลบ

• การกระตุน้การซือ้ซ า้

วธิกีารแกม้ข A+ Content

คลกิโฆษณาแลว้เลอืก “ตวัช วยจดัการ A+ Content 

Manager” และด าเนินการตอ่ไปยงั “เร ิม่สรา้ง A+ 

Content”

*เฉพาะเจา้ของแบรนดท์ีล่งทะเบยีนใน Amazon Brand Registry



แดชบอรด์คุณภาพรายการสินค ้า

ขอ้มูลลบัของ Amazon 18*เฉพาะเจา้ของแบรนดท์ีล่งทะเบยีนใน Amazon Brand Registry

• ระบุและแกม้ขปัญหารายการสนิคา้ ทีม่ผีลตอ่ความสามารถในการคน้พบ ประสบการณใ์ชง้านหนา้รายละเอยีด และการ

ส่งคนืสนิคา้

• เพิม่ความสามารถในการคน้พบ สง่เสรมิประสบการณภ์าพรวมสนิคา้ ลดการสง่คนืสนิคา้ทีอ่าจ
เกดิขึน้ ด าเนินการไดท้นัท่วงที

• ตรวจสอบค าแนะน าอย างน้อยสปัดาหล์ะหน่ึงคร ัง้ ระบบของเราระบุคณุสมบตัทิีส่ าคญัทีข่าดหายไปของสนิคา้ในแบบ

เรยีลไทม ์ดงัน้ันขอแนะน าอย่างยิง่ใหก้ลบัมาตรวจสอบเป็นประจ า (ทกุวนัหรอืทกุสปัดาห)์

วธิกีารเขา้ถงึแดชบอรด์คณุภาพ

รายการสนิคา้

คลกิสนิคา้คงคลงัและเลอืก “ปรบัปรุง

คุณภาพรายการสนิคา้”



KEY DATES ที่ส าคัญส าหร ับ  PRIME DAY 
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วันตัดรอบ PRIME DAY ของ  FBA

ขอ้มูลลบัของ Amazon 20

วัน ตัด ร อบ  P R I M E  D A Y  ขอ ง  F B A :  2 0 มิ ถุ น า ยน  2 0 2 2

ภายในกลางเดอืนเมษายน

เลอืกสนิคา้ของคุณ

รวบรวมสนิคา้ขายด ีส ารวจ

แนวโนม้สนิคา้ใหม่ๆ และเตรยีม

สนิคา้ของคณุ

ภายในตน้เดอืนพฤษภาคม

เตรยีมสนิคา้และจดัส ง

ตดิตามสนิคา้ยอดนิยมและ

รว่มมอืกบัซพัพลายเออร ์

ภายใน 20 มถิุนายน 2022

วนัตดัรอบของ FBA

สนิคา้คงคลงัจะตอ้งถกูเชค็อนิเพือ่ให ้

สนิคา้ของคณุมสีทิธิ ์Prime

ภายในตน้เดอืนมถิุนายน

โปรโมช ัน่ Prime Day

จดัสว่นลดหรอืคปูอง Prime 

Exclusive เพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากการ

เขา้ชมในฤดเูทศกาล



ขอ้มูลลบัของ Amazon 21

ติดตาม Facebook Amazon 
Global Selling Thailand เพ่ือไม่

พลาดทุกกิจกรรมจากเรา

เริ่มต้นขายบน 
Amazon ได้ที่นี่!

Sell.amazon.co.th


