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Amazon มีเปาหมายตลอดเวลา เพ่ือชวยเหลือผูขายขยายโอกาสทางธุรกิจท่ัวโลกและเขาถึงผูซ้ือท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ดวย
เหตุผลน้ี Amazon ยังคิดคนและพัฒนาระบบการขนสงท่ัวโลกอยางตอเน่ือง สําหรับโลจิสติกสระดับโลกของ Amazon 
(AGL) จะชวยแกไขปญหาการสงออกสินคาของผูขาย และ Fulfillment By Amazon (FBA) จะชวยแกไขปญหาการ
จัดสงสินคาใหถึงมือลูกคา

ตอไป คือการเรียนรูวิธีใช FBA เพ่ือขยายธุรกิจระหวางประเทศของเราและดึงดูดผูซ้ือใหมากข้ึน ซีงจะทําใหการขายท่ัวโลก
กลายเปนเปนเร่ืองงาย!



คูมือคําแนะนํา Fulfillment By Amazon(FBA) – การจัดการสินคาคงคลัง Fulfillment By Amazon (FBA)
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

ขางบนเราไดแนะนําแนวคิดเก่ียวกับ  FBA และการทํางานเตรยีมกอนนําเขาคลังสินคาโดยละเอียด จากการเรียนรูของ
บทน้ี ทานจะเขาใจเก่ียวกับการจัดการท่ีเก่ียวของกับการนําเขาคลังสินคา ประกอบดวย การจัดการสินคาคงคลัง การ
จัดสงสินคา การบริการหลังการขาย และอ่ืนๆ ชวยใหทานเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงการบริการลูกคา และสรางช่ือเสียง
ใหกับลูกคา

3. การจัดการสินคาคง
คลัง Fulfillment By 
Amazon (FBA)
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ส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ีมีเน้ือหาอยูท้ังหมด 5 บท หากคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมในบทอ่ืนๆ กรุณาดูท่ีหนาเน้ือหาท่ีเก่ียวของ เพ่ือคนหา
บทเรียนท่ีคุณตองการเรียนรู
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3.1 ปญหาที่พบบอยของการนาํเขาคลงัสนิคา FBA
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หลังจากสินคาของทานไดผานโลจิสติกสมาจนถึงคลังสินคา FBA กอนท่ีจะวางจําหนาย Amazon ไดรับสินคาและขอมูลสินคาของ
ทานโดยสแกนรหัส และทําการจัดเก็บตามวิธีการรับสงสินคาท่ีสะดวก
เม่ือ FC ของเราไมสามารถรับสินคาไดเน่ืองจากปญหาท่ีเกิดจากผูขายหรือผูใหบริการบุคคลท่ีสาม เราจะดําเนินการสินคาคงคลัง
ของทานใหสําเร็จดวยการบริการนอกแผน และทานเปนผูท่ีรับผิดชอบคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของ
ดานลางเปนปญหาท่ีพบบอย เพ่ือเปนอางอิงสําหรับผูขาย:

FBA ไมไดรับสินคาควรทําอยางไร?

การนําเขาคลังสินคา FBA ถูกปฏิเสธควรทํา
อยางไร?

จํานวนการนําเขาคลังสนิคาของ FBA และจํานวน
การสงสินคาไมสอดคลองกันควรทําอยางไร?

 เมื่อสินคามาถึงศูนยปฏิบัติการ Amazon สถานะจะเปลี่ยนเปน [ลงทะเบียน] ถา
สถานะการจัดสงของทานไมเปลีย่นแปลงหลงัจากวนัท่ีท่ีแสดงใน [การคนหาความ
แตกตางของการจัดสง] ทานสามารถเร่ิมย่ืนขอเพื่อตรวจสอบการจัดสงได กอนอื่น
ทานตองตรวจสอบกอนวาการจัดสงของทานมีปญหาหรือไม ตัวอยางเชนหลังจาก
แกไขปญหาท่ีกลาวถงึในหนาปญหาท่ีตอบรับแลวทานยังไมพบสินคาได กรุณาใชตัว
ชวยในการคนหาความแตกตางของการจัดสงในบัญชีผูขาย เพื่อขทําการตรวจสอบ
สินคาท่ีหายไป

จากประสบการณการรับสินคาคงคลงัของ Amazon หลายป สาเหตุสวนใหญของ
การปฏิเสธการนําเขาคลังสินคาคือผูขายไมปฏิบตัิตามขอกําหนดกอนการประมวลผล
ของ FBA กอนจัดสงสินคาอยางเครงครัด กรุณาตรวจสอบการจัดสงของทานกอน
วาไดดําเนินการเตรียมการสินคา/การจัดสงตามขอกาํหนดของ Amzon อยาง
เครงครัดหรือไม สินคาของทานเปนไปตามขอบงัคับหรือไม? สําหรับสถานการณท่ี
อาจเปนไปได กรุณาตรวจสอบรายการปญหาเกี่ยวกับคลงัสินคา

หาก SKU ของผูขายท่ีทานจัดสงเกินจํานวนท่ีระบุไวในโปรแกรมนําเขาคลังสนิคา 
แมวาจะเปนเพียงสวนเกินก็ตามก็อาจเกดิสถานการณใดสถานการณหน่ึงในสอง
สถานการณตอไปน้ี:
① สินคาท้ังหมดในการจัดสงเดียวกันจะแสดงเปน [รับแลว] และสวนท่ีเกินจะบันทึก

เปนสวนเกิน สินคาท่ีอยูในจํานวนท่ีลงทะเบียนจะถูกระบุวาเปน [รับแลว] และสวนท่ี
เกินจะถูกจัดประเภทเปนการจัดสงแบบเปด และสถานะจะเปน [กําลังรับ] หรือ 
[กําลังดําเนินการ] ในกรณีน้ีทานตองคัดลอกและบันทึกขอมลูท่ีปอนกอนหนาน้ี 
จากน้ันดําเนินการตอ

② คุณสามารถตรวจสอบจาํนวนการจัดสงและจาํนวนการจัดสงท่ีไดรับในศูนยบริการ 
และทําการเปรียบเทียบได หากจํานวนการจัดสงท่ีไดรับมจีํานวนคอนขางมาก 
ความคืบหนาในการดําเนินการของการจัดสงอาจลาชา

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/external/201000230?language=zh_CN&ref=efph_201000230_cont_201074400
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การจัดการสินคาคงคลังในกระบวนการขายของผูขาย Amazon มีบทบาทสําคัญมากในการควบคุมตนทุนและเพ่ิมผลกําไร เปน
กุญแจสําคัญในการรักษายอดขายโดยปกติสําหรับผูขายของ Amazon และยังสงผลกระทบตอ นอกจากน้ียังเปนปจจัยท่ีสําคัญ
ท่ีสุดท่ีสงผลตอการฟนตัวของเงินทุนของผูขาย Amazon จากการเรียนรูบททน้ี ทานสามารถเขาใจถึงความรูเก่ียวกับการจัดการ
สินคาคงคลังของ Amazon จะชวยทานในการประหยัดตนทุน เพ่ิมระดับประสิทธิภาพของสินคาคงคลัง

3.2.1 ความสําคัญของการจัดการสินคาคงคลัง
สําหรับผูขายสวนใหญของ Amazon การจัดการสินคาคงคลังอยางสมเหตุสมผลเปนเปนส่ิงสําคัญสูงสุดของการดําเนินงาน
FBA ไมเพียงแตจะเก่ียวของกับตนทุนการดําเนินงาน ท่ีสําคัญไปกวาน้ันคือ สินคาขาดสตอกหรือการขายท่ีลาชาจะสงผลกระทบตอ
ยอดขายอยางมาก และนํามาซ่ึงความเส่ียง ดังน้ันการจัดการสินคาคงคลังจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก

หลีกเลี่ยงสนิคาขาดสตอก
ผูขายการจัดการสินคาท่ีไมเหมาะสมทําใหสินคาของผูขายขาด อันดับสินคาท่ีขายดีของทาน
อาจจะลดลง ไมเพียงแตจะสงผลตอยอดขาย ภายหลังยังตองใชเวลา หลังงาน และเงินเปนจํานวน
มากเพ่ือไดรับอันดับสินคาอีกคร้ัง เม่ือทราบจํานวนคําส่ังซ้ือ และจํานวนสินคาคงคลังแบบ
เรียลไทม ทานสามารถลดความเปนไปไดท่ีจะสูญเสียรายรับเน่ืองจากสินคาขาดตลาดได

หลีกเลี่ยงการขายท่ีลาชา
เน่ืองจากผูขายเลือกผลิตภัณฑท่ีไมถูกตองและการจัดการสินคาคงคลังไมเหมาะสม จนทําใหเกิด
การขายท่ีลาชา ส่ิงน้ีไมเพียงแตจะสงผลตอประสิทธิภาพสินคาคงคลัง Amazon ของทาน และจะ
ขัดขวางการหมุนเวียนของสินคาตามปกติในฤดูกาลขายถัดไป จนเกิดความสูญหายในหลายๆ
ดาน

หลีกเลี่ยงการหมดอายแุละนอกฤดูกาล
เน่ืองจากการจัดการสินคาคงคลังท่ีไมเหมาะสม สงผลใหสินคาบางรายการเก็บไวนานและขายไม
ทันในชวงเวลาการขายท่ีดีท่ีสุด จนทําใหเกิดสินคาหมดอายุหรือหมดฤดูกาลและเกิดความเสียหาย

3.2.2 คําแนะนําการจัดวางสินคาคงคลัง
ทานสามารถใชคําแนะนําของ Amazon ท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการสินคาคงคลัง เพ่ือลดระยะทางการจัดสง ประสบการณการับ
สินคาท่ีเร็วข้ึนกับลูกคา เพ่ิมช่ือเสียงของลูกคาผานการจัดวางสินคาคงคลังท่ีเหมาะสม หรือเขาสูแผนทดลอง“เร่ิมตนดวยสินคาคง
คลังกอน ”(ดูหลังจากล็อคอิน) ลดการสูญเสียจากการขายเน่ืองจากสินคาขาดสตอก ในบทน้ี ทานจะไดเรียนรูเก่ียวกับบริการและ
แผนการจัดการสินคาคงคลังท่ี Amazon เสนอให และทําความเขาใจวิธีการเปล่ียนแปลงผลกําไรอยางมีประสิทธิภาพดวยการ
บริการและวิธีเหลาน้ี

3.2 การจัดการสนิคาคงคลงั

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/TBBP39NRMSMZK98?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/TBBP39NRMSMZK98
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• การบริการการจัดวางสินคาคงคลงั
• การบริการจดัการสินคาคงคลงัคอือะไร?

ตามสถานการณคาเร่ิมตน หลังจากสรางแผนการจัดสง ทานอาจตองแบงการสินคาหน่ึงช้ินเปนหลายช้ิน และ
สินคาแตละช้ินจะสงไปยังศูนยรับสินคาและคลังสินคา FBA เพ่ือลดระยะทางการจัดสงแตละรายการไปยังศูนย
รับสินคาอ่ืนหรือศูนยการดําเนินการของ Amazon เพ่ือลดระยะหางระหวางสินคาและลูกคาทุกท่ี และให
ประสบการณการรับสินคาท่ีรวดเร็วข้ึนกับลูกคา
แตหากทานลงทะเบียน “การบริการจัดวางสินคาคงคลัง” เพียงแคสงสินคาคงคลังท่ีสอดคลองกับเง่ือนไข
ท้ังหมดไปยังศูนยรับสินคาหรือคลังสินคา FBA เดียวกัน (*สินคาบางหมวดหมูไมสามาถใชบริการน้ีได 
สามารถดูรายละเอียดไดท่ีตัวอยางการจัดวางสินคาคงคลัง) หลังสินคาถึงท่ีจุดหมาย Amazon จะทําการ
แยกสิตา และสงไปยังคลังสินคา FBA ท่ีแตกตางกันดวยตัวของมันเอง เม่ือศูนยรับสินคา หรือคลังสินคา 
FBA ไดรับสินคาของทาน สินคาของทานจะเปล่ียนเปนสถานะขายได

หมายเหต：ุ
เม่ือทานใชบริการการจัดวางสินคาคงคลัง ศูนยรับสินคา หรือคลังสินคา FBA 
จะกําหนดโดย Amazon ผูขายไมสามารถเลือกได Amazon สามารถเลือก
ปลายทางท่ีไมเหมือนกันสําหรับสินคาท่ีแตกตางกันได

• ขอดีของการบริการจัดการสินคาคงคลงั
ใชการบริการจัดการสินคาคงคลัง ทานสามารถ:

ประหยัดเวลาการแยก
สินคา

ตนทุนเวลาในการจัดสง
แยก

ประหยัดเวลาประหยัดแรง

ลูกคาท่ีอยูในสถานท่ี
แตกตางกันจะสามารถรับ

สินคาของ
ทานไดรวดเร็วข้ึน กระตุน

การหมุนเวลาเงินทุน

ปรับประสิทธิภาพการ
นําเขาสินคาใหมากข้ึน

ลดเวลาการวางจําหนาย
สินคา

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200735910&language=zh_CN&ref=efph_200735910_cont_201074400&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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หมายเหต：ุ
หากสินคาท่ีทานตองการสงออกเปนสินคาสงเปนบรรจุภัณฑโรงงาน1กอนสง
สินคา ทานตองทําความเขาใจขอมูลเก่ียวกับขอกําหนดการจัดวางสินคาสงท่ี
เปนบรรจุภัณฑโรงงาน หรือรายละเอียดการจัดวางสินคาคงคลังเพ่ิมข้ึน กรุณา
คลิกดูท่ีน่ี
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• คาธรรมเนียมของการบริการจดัวางสนิคาคงคลงั
• การบริการน้ีเก็บคาธรรมเนียมตามรายการ

ขนาดมาตรฐาน (รายการสินคา)

≤  453.6 กรัม
(1 ปอนด) 0.30 ดอลลารสหรัฐ

453.6 กรัม - 907.2 กรัม
(1-2 ปอนด) 0.40 ดอลลารสหรัฐ

＞907.2 กรัม
(2 ปอนด) 0.40 ดอลลารสหรัฐ + สวนของน้ําหนักแรกท่ีเกิน 2 ปอนด)0.10 ดอลลารสหรัฐ/ปอนด

ขนาดมาตรฐาน (รายการสนิคา)

≤  2.3 กิโลกรัม
(5 ปอนด) 1.30 ดอลลารสหรัฐ

＞ 2.3 กิโลกรัม
(5 ปอนด) 1.30 ดอลลารสหรัฐ + สวนของน้ําหนักแรกท่ีเกิน 5 ปอนด)0.20 ดอลลารสหรัฐ/ปอนด

• วิธีใชการบริการจัดการสินคาคงคลงั
ข้ันตอนการดําเนินการละเอียด กรุณาดูท่ี：สงหรือเติมสินคาคงคลังให Amzaon。

1. สินคาสงที่เปนบรรจุภัณฑโรงงาน: หมายถึงสินคาที่บรรจุภัณฑรวมกันและสามารถขายเดียวๆได เม่ือขายแลวจะตองแยก สินคาในน้ันจะตองขายเดียวๆ 
หรือสามารถจัดเตรียมตามความตองการขอสินคาที่บรรจุและจําหนายในหลาย ๆ แพ็ค

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201021820&language=zh_CN&ref=efph_201021820_bred_201281490&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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อัตราการแสดงผลของสนิคาเพิ่มข้ึน:
สินคาท่ีอยูระหวางสงไปท่ีคลังสินคา FBA จะแสดงในผลการคนหา เพ่ือเพ่ิมตัวเลือกใหลูกคา 
ซ่ึงจะชวยเพ่ิมจํานวนกาเย่ียมชมเพจหนารายละเอียสินคา 

ปรับประสิทธิภาพสินคาคงคลงัใหมากข้ึน:
สินคาของทานอยูระหวางสงไปท่ีคลังสินคา FBA และยังสามารถรับคําส่ังซ้ือของลูกคาได 
ดวยวิธีน้ีลดเวลาระหวางการโลจิสติกสไปขายได และจะไมสงผลตอคาธรรมเนียและคะแนน
เกณฑช้ีวัดประสิทธิภาพสินคาคงคลังของทาน(IPI) ดวย

7

รักษาและเพิ่มยอดขาย:
ทานไมตองระงับการขาย ลูกคาสามารถซ้ือสินคาท่ีขาดสตอกช่ัวคราวได จากน้ันสามารถ
เพ่ิมยอดขายได

หมายเหต：ุ
เพ่ือรับประกันประสบการณของลูกคา หาก Amazon ไมแนใจวาจะสามารถ
จัดสงสินคาไดตรงเวลาหรอืไม และหลังจากท่ีสินคาถึงจะมีสินคาตามปริมาณท่ี
คาดไวหรือไม ส่ิงน้ีอาจจะทําใหลูกคาไมสามารถคนหาและซ้ือสินคาของท่ีขาดส
ตอกท้ังหมดของทานกอนสินคาจะมาถึงคลังสินคา FBA

คลิกดู(จําเปนตองล็อคอิน) ขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกับแผนทดลอง “เร่ิมตนดวยสินคาคงคลังกอน”

• แผนทดลอง “เริ่มตนดวยสินคาคงคลงักอน”
แมวาสินคาคงคลังจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม แตบางคร้ังสินคาขายดีอาจจะหมดสตอกได และจะสงผลอัตรา
การเผยแพรและยอดขายของสินคา จากแผนทดลอง “เร่ิมตนดวยสินคาคงคลังกอน” จะตองล็อคอินศูนยผูขาย ใช
ศูนยผูใหบริการขนสง,แผนผูใหบริการขนสงแบบสหกรณ (PCP) หรือ Amazon Global Logistics สงสินคาคงคลัง
ท่ีสินคาขาดไปยังคลังสินคา FBA แมวาสินคาของทานจะยังอยูในระหวางโลจิสติกก็ตาม เพียงแค Amazon ยืนยันวา
การจัดสงจะมาถึงตรงเวลา ก็จะสามารถทําใหลูกคาพบและซ้ือสินคาท่ีขาดสตอกของทานไดลวงหนา

ขอดีท่ีเปนไปได:

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/TBBP39NRMSMZK98
https://carriercentral.amazon.com/
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201119120?language=zh_CN&ref=ag_201119120_cont_TBBP39NRMSMZK98&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201119120?language=zh_CN&ref=ag_201119120_cont_TBBP39NRMSMZK98
https://gs.amazon.cn/agl.htm
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3.2.3 ประสิทธิภาพสินคาคงคลัง
ประสิทธิภาพสินคาคงคลังสําหรับผูขายเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก เพราะฉะน้ันเราจะใหขอมูลอางอิงกับทานในเพจ “แดชบอรดควบคุม
สินคาคงคลัง” ของศูนยผูขาย Amazon จะชวยใหทานควบคุมและจัดการสถานะสินคงคลังไดอยางตอเน่ือง วิเคราะหเกณฑช้ีวัด
ประสิทธิภาพสินคาคงคลังไดทีเพจ “ประสิทธิภาพสินคาคงคลัง” ทานจะพบกับโอกาสในการเพ่ิมยอดขาย ลดตนทุน ติดตามเกณฑช้ี
วัดประสิทธิภาพหลัก และยังสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับผูซ้ืออ่ืนไดอีกดวย ตอไปเราจะแนะนําขอมูลอางอิงท่ีสําคัญของ
สินคาคงคลังหลายประการใหทานไดทราบ:

• เกณฑช้ีวัดประสิทธิภาพสินคาคงคลงั (IPI)
เกณฑช้ีวัดประสิทธิภาพสินคาคงคลัง (Inventory Performance Index เรียกยอๆ วา IPI) เปนคะแนนท่ีวัด
ประสิทธิภาพโดยรวมของผูขายของ FBA ในชวงระยะเวลาหน่ึง ขณะเดียวกัน IPI ก็เปนปจจัยตัดสินท่ีวัดขอจํากัด
คลังสินคา Amazon ของผูขาย

• คะแนน IPI
การจัดเก็บสินคาท่ีขายดี และการจัดการสินคาคงคลังท่ีมีสตอกอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมการขาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ คะแนน IPI การคํานวณศักยภาพการกระตุนการขายจากการจัดการสินคาคงคลัง

• IPI>=550 ศักยภาพดานธุรกิจของทานมีความโดดเดน
• 550>IPI>=350 ประสิทธิภาพสินคาคงคลังอยูในขอบเขตปกติ และมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน
• IPI<350 ขอใหทานดําเนินการตามนโยบายเพ่ือเพ่ิมคะแนน

*เว็บไซตสหรัฐอเมริกา คะแนนต่ําสุดของ IPI คือ 400

หมายเหต：ุ
IPI ใชไดเฉพาะกับบัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพท่ีมีสินคาคงคลัง FBA และ
บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพท่ีมีการโปรโมทเม่ือเรว็ๆน้ี1 ถาทานเปนผูใชงาน
ใหมบัญชีแผนการขายบุคคลท่ัวไปของ  FBA 2 หรือยังไมเคยโปรโมทใน 13
สัปดาหท่ีผานมา กอนท่ีระบบจะบันทึกขอมูลเพ่ิมเติม ทานอาจจะไมมีคะแนน IPI ก็
ได

1. บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพ: บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพเปนบญัชีผูขายที่เขารวมแผนการขายแบบอาชีพของ Amazon ผูขายประเภทน้ีจะมี
คาธรรมเนียมการใชงานเว็บไซต Amazon สามารถอัปเกรดการบริการหรือฟงกช่ันตางๆ เชนการยกเวนคาคอมมิชช่ันการขาย และการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามช้ิน และอ่ืนๆ

2. บัญชีแผนการขายบุคคลทั่วไป: บัญชีแผนการขายบุคคลทั่วไปเปนบญัชีผูขายที่เขารวมแผนการขายบุคคลทั่วไปฟรี และจะไดรับสิทธ์ิการบริการและ
ฟงกช่ันพ้ืนฐานเทาน้ัน และตองชําระคาธรรมเนียมการใชงานเพ่ิมเติม

ขอใหทานดําเนินการตาม
นโยบายทันที

ในขอบเขตที่ปกติ ตองการการ
ปรับปรุง ดานธุรกิจมีความโดดเดน
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• ปจจัยท่ีสงผลตอคะแนน IPI

ปจจัย กลไกท่ีมีอิทธิพล

เปอรเซ็นตสินคาคงคลังสวนเกิน เน่ืองจากคาธรรมเนียมคลังสินคาและเงินทุนการจัดเก็บ สินคาคงคลังท่ีจัดเก็บมากเกินจะทํา
ใหผลกําไรลดลง และสงผลตอประสิทธิภาพสินคาคงคลัง

เปอรเซ็นตสินคาตกคางในคลัง เน่ืองจากขอมูลสินคามีปญหาและสินคาคงคลังท่ีลูกคาไมสามารถซ้ือได จะทําใหยอดขาย
ลดลงและทําใหเกิดตนทุนการคลังสินคาดึงใหประสิทธิภาพสินคาคงคลังลดลง

อัตราการขาย FBA 
ติดตามอัตราสวนของสินคาท่ีขายกับปริมาณโดยเฉล่ียของสินคาคงคลังท่ีมี ชวยใหเขาใจ
สถานะสินคาคงคลังของทานแบบเรียลไทมไดอยางถูกตอง และพบปญหาประสิทธิภาพสินคา
คงคลังไดทันเวลา

อัตราสินคาในสตอกของ FBA 
เก็บสินคาขายดีในสต็อกท่ีสามารถเติมได ชวยเพ่ิมยอดขาย และประสิทธิภาพสินคาคงคลังได
ในจํานวนท่ีมากท่ีสุด

คลิกดู(จําเปนตองล็อคอิน) ขอมูลรายละเอียดการคํานวณ IPI

• ขอจํากัดคลังสนิคา
เพ่ือใหมีการจัดการคลังสินคาของ FC ท่ีดีข้ึน เพ่ือใหไดรับสินคาเร็วข้ึนและจัดสงใหกับลูกคาไดรวดเร็วข้ึน Amazon 
อาจกําหนดขอจํากัดในการจัดเก็บสินคาคงคลัง ขอจํากัดคลังสินคาท่ีบัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพไดรับสวนใหญ
ข้ึนอยูกับคะแนน IPI รายไตรมาส

• มาตรฐานขอจํากัดคลังสนิคา
• บัญชีแผนการขายสวนบุคคล: ขอจํากัดคลังสินคาคงท่ีคือ 0.283 ลูกบาศกเมตร (หรือ 10

ลูกบาศกฟุต)

คะแนน IPI มีความสําคัญมากฉันจะปรับปรุงได
อยางไร?

ปจจุบันทานสามารถปรับปรุง IPI ไดดวยคําแนะนํา 4 ประเภทดังตอไปนี้:
①ลด [สินคาคงคลังสวนเกิน] เพื่อเพิ่มผลกําไร
②เพิ่ม [อัตราการขาย] เพื่อใหสมดุลสินคาคงคลังทีส่ามารถขายไดตอสัปดาห
③ปรับปรุงสินคา [ทีไ่มมีขอมลูการขาย] เพื่อใหแนใจวามีสินคาคงคลังพรอม

สําหรับการซ้ือ
④ตรวจสอบใหแนใจวาสินคาขายดี [พรอมจําหนาย] เพื่อเพิ่มยอดขาย
*แดชบอรดควบคุม IPI จะแสดงเกณฑประสิทธิภาพสําหรับแตละหมวดหมู

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/202174810?ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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• บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพ:ขอจํากัดคลังสินคาท่ียืดหยุน จะข้ึนอยูกับมาตรฐาน
ดังตอไปน้ี:

① ผูขายท่ีมีคะแนน IPI ไวท่ี 350 และข้ึนไป เม่ือมีสินคาขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ เคร่ือง
แตงกายและรองเทา ก็จะไมมีขีดจํากัดความจุ

② ผูขายท่ีมีคะแนน IPI ต่ํากวา 350 ในแตละไตรมาสจะไดรับขอจํากัดคลังสินคาในไตรมาส
ถัดไป

③ ผูขายใหมท่ีมีเวลาขายไมถึง 26 สัปดาห หรือผูขายท่ีมีขอมูลการขายไมเพียงพอท่ีจะ
สรางคะแนน IPI ในระหวางการตรวจสอบคะแนนสองอยางภายในสัปดาหท่ี 1 จะไมไดรับ
ขอจํากัดคลังสินคา
*เว็บไซตสหรัฐอเมริกา คะแนนตํ่าสุดของ IPI คือ 400
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1. สัปดาหการตรวจสอบคะแนน: Amazon จะประเมินมาตรฐานขอจํากัดคลังสินคาของทานตามไตรมาส พ้ืนฐานการประเมินคือ คา IPI ของทาน ในชวง 
“สัปดาหตรวจสอบคะแนน”เวลาโดยทั่วไปคือสัปดาหที่ 6 กอนสินคาไตรมาสและสัปดาหสุดทาย

หมายเหต：ุ
เม่ือมีสินคาขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ เครื่องแตงกาย และรองเทา บัญชี

แผนการขายมืออาชีพจะท่ีมีขอจํากัดคลังสินคาจะมีพ้ืนท่ีคลังสินคาอยางนอย 
0.708 ลูกบาศกเมตร (25ลูกบาศกฟุต)

• ต้ังคาขอจํากัดคลงัสนิคารายไตรมาส
ขอจํากัดคลังสินคาของบัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพจะทําการประเมินหน่ึงคร้ังในทุกๆ สามเดือน

• เม่ือ Amazon ต้ังคาขอจํากัด พ้ืนท่ีคลังสินคาสําหรับไตรมาสถัดไป จะพิจารณาจากยอดขายในชวง
น้ัน และ ยอดขายในชวงเวลาเดียวกันกับปท่ีแลว สรุปไดวา การคํานวณปจจัยขอจํากัดการ
คลังสินคารายไตรมาสประกอบดวยประการตอไปน้ี:

① ยอดขายของทาน (รวมถึงชวงเวลาการขายตามฤดูกาล)
② คะแนนสถิติ IPI ของทาน
③ ปริมาณ FC ท่ีใชได

• สําหรับผูขายท่ีมีคะแนน IPI ต่ํากวา 350 ในสัปดาหท่ี 6 กอนส้ินไตรมาส Amazon จะสงคาประมาณ
ขอจํากัดคลังสินคาสําหรับไตรมาสถัดไปใหทาน หากคะแนน IPI ของทานยังต่ํากวา 350 ในชวง
สัปดาหสุดทายของไตรมาส (7 วันท่ีผานมา) Amazon จะกําหนขอจํากัดคลังสินคาใหมใหกับทานใน
ไตรมาสถัดไป

• สําหรับผูขายท่ีมีคะแนน IPI สูง Amazon จะปรับขอจํากัดคลังสินคาตามยอดขายและความจุใชได
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• ประเภทคลังสินคา
• ขอจํากัดคลังสินคาใชสําหรับประเภทคลังสินคา 6 ประเภท:สินคาขนาดมาตรฐาน สินคาขนาดใหญ 

เครื่องแตงกาย รองเทา สารไวไฟและสเปรย
• หากทานไมเห็นประเภทคลังสินคาในเคร่ืองตรวจสอบคลังสินคา 1 อาจเปนเพราะทานไมไดกําหนด

ขอจํากัดของประเภทคลังสินคาน้ีนอกจากน้ี การปรับขอจํากัดคลังสินคาวัตถุอันตราย (สารไวไฟและ
สเปรย) จะแยกดําเนินการกับประเภทคลังสินคาอ่ืนๆ

• Amazon จะยืนยันประเภทคลังสินคาตามคุณลักษณะสินคา ผูขายไมสามารถปรับประเภทคลังสินคา
ดวยตนเองได
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• ตารางเวลาขอจาํกัดคลงัสนิคารายไตรมาส

การตรวจสอบคะแนนครั้งแรก
(สัปดาหท่ี 6 กอนสิ้นสุดไตรมาสน้ี)

การตรวจสอบคะแนนครั้งแรก
(สัปดาหสุดทายกอนสิ้นสุดไตรมาสน้ี)

การตรวจสอบคะแนนครั้งแรก

สัปดาหท่ี 7 สัปดาหท่ี 13 วันท่ี 1 เมษายน – วันท่ี 30 มิถุนายน

สัปดาหท่ี 20 สัปดาหท่ี 26 วันท่ี 1 กรกฏาคม – วันท่ี 30 กันยายน

สัปดาหท่ี 33 สัปดาหท่ี 39 วันท่ี 1 ตุลาคม – วันท่ี 31 ธันวาคม

สัปดาหท่ี 46 สัปดาหท่ี 52 วันท่ี 1 ตุลาคม – วันท่ี 31 ธันวาคม

ขอจํากัดคลังสินคาข้ึนอยูกับคะแนน IPI ของทานในชวงสองสัปดาหการตรวจสอบคะแนนสองประเภทของไตร
มาส สัปดาหท่ี 6 และสัปดาหสุดทายกอนส้ินสุดไตรมาส ถาคะแนนเกณฑช้ีวัดประสิทธิภาพสินคาคงคลังของ
ทานมี 350 (เว็บไซตสหรัฐอเมริกาเปน 400) หรือสูงกวาภายในสัปดาหการตรวจสอบคะแนน ทานจะมีพื้นท่ีคง
คลังสินคาท่ีไรขีดจํากัด

• หากสินคาคงคลงัเกินขอจาํกัดคลงัสนิคาของ FBA 
• ตามนโยบายการขีดจํากัดคลังสินคาของ FBA กอนท่ีระดับสินคาคงคลังจะต่ํากวาขอจํากัดประเภท

คลังสินคา ทานจะไมสามารถสรางสินคาใหมสงไปยัง Amazon ในประเภทคลังสินคาน้ีได
• หากสินคาคงคลังท่ีทานสงเกินปริมาณท่ีอนุญาตขอจํากัดคลังสินคา FC อาจจะปฎิเสธรับสินคาคง

คลังสวนเกินจํากัด
• ในวันใดก็ไดในเดือนท่ีกําหนด หากสินคาคงคลังท่ีมีอยูของทานเกินปริมาณจํากัดของประเภท

คลังสินคาใด ทานจะตองชําระคาธรรมเนียมเกินปริมาณสินคา

1. เคร่ืองตรวจสอบคลังสินคา: หนาตางที่สามารถตรวจสอบสินคาคงคลังของคลังสินคาไดอยางสะดวก สามารถไปที่“ ศูนยผูขาย>สินคาคงคลัง>การ
วางแผนสินคาคงคลัง>แดชบอรดควบคุม>ประสิทธิภาพสินคาคงคลัง (ดานลางเพจ)>เคร่ืองขยายการตรวจสอบคลังสินคา”

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=V8JEETWV9Q33CMX&language=zh_CN&ref=efph_V8JEETWV9Q33CMX_cont_201074400&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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• ขอจํากัดติดตาม ASIN
• Amazon อาจจะสรางขอจํากัดคลังสินคาสําหรับ ASIN ท่ีกําหนดหากขอจํากัด ASIN ท่ีกําหนดใช

สําหรับบัญชีผูขายของทาน ทานสามารถดูขอมูลรายละเอียดภายใตหัวขอ“ขีดจํากัด ASIN” ใน
รายงาน“สถานะสินคาคงคลัง” ขอมูลน้ีไมมีในรายงาน“สถานะสินคาคงคลัง”ท่ีออนไลน สําหรับ
รายละเอียดกรุณาล็อคอินและดูท่ีขีดจํากัดจํานวน  ASIN Fulfillment By Amazon

• การหมุนเวียนของสินคาคงคลงั
การหมุนเวียนของสินคาคงคลังเปนเกณฑช้ีวัดประสิทธิภาพสินคาคงคลัง โดยข้ึนอยูกับการคาดการณของปริมาณ
ยอดขายในอดีตและสินคาคงคลงัของ Amazonท่ีขายไดรายสัปดาห การหมุนเวียนของสินคาคงคลังส้ันเกินไปจะมี
ความเส่ียงท่ีสินคาจะขาดสตอก หากนานเกินไปจะมีความเส่ียงท่ีจะลนสตอก

• ปจจัยท่ีมีผลกระทบ：

ปริมาณสินคาคงคลังของ Amazon สถิติยอดขายในอดีต

• อายุสินคาคงคลงั FBA 
อายุสินคาคงคลัง หมายถึงจํานวนวันของสินคาท่ีจัดเก็บในคลังสินคา FBA ออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลท่ีเก่ียวของแก
ทาน เพ่ือชวยในการจัดการระดับสินคาคงคลัง แตอายุสินคาคงคลังไมสามารถตัดสินความตองการสินคาของผูซ้ือได
โดยตรงสําหรับผูขาย ปจจัยหลายอยางอาจสงผลตอความตองการสินคาท่ีแทจริงของผูซ้ือ รวมถึงความผันผวนของ
ราคาสินคา การเปล่ียนแปลงความตองการลูกคา และการเปล่ียนแปลงราคาท่ีแขงขันของสินคาเหลาน้ี

• FBA ใชหลักการ First In First Out ดําเนินการสินคาคงคลังของเครือขายการจัดสง ซ่ึงหมายความวา ไม
วาสินคาจริงจะถูกจัดสงหรือนําออก ทุกคร้ังจะดําเนินการตามเวลากอนหลัก ใชสําหรับสินคาคงคลังท่ีนําเขา
เร็วสุด

• ศุนยการจัดการ Amazon จะแสดงรายละเอียดสินคา FBA  ของผูขายตามระยะเวลาอายุสนิคาคงคลงั
สินคาของผูขายจะถูกแบงตามกลุมอายุสินคาคงคลังดังตอไปน้ี：

• 0–90 วัน
• 91–180 วัน
• 181–270 วัน
• 271–365 วัน
• 365 วันข้ึนไป

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G200734520
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3.2.4 การเคลียรสินคาคงคลัง
ในบทน้ี สวนใหญจะแนะนําเคร่ืองมือการเคลียรสินคาคงคลังและโปรโมช่ันสินคาคงคลังท่ีคาง เพ่ือชวยผูขายแกปญหาสินคาคงคลัง
อาจจะคาง และลดตนทุนคาธรรมเนียมสินคาคงคลังและความเสียหายท่ีตามมาโดยไมจําเปน

• นําออกสินคาคงคลงั
หากทานกําลังพยายามลดสินคาคงคลังสวนเกินในคลังสินคาปจจุบัน สามารถนําสินคาคงคลังออกจากคลังสินคา 
FBA โดยการสงคําส่ังนําออก Amazon จะดําเนินการสินคาคงคลังของทานตามการคําส่ังนําออกท่ีทานสง
การบริการน้ีคิดคาธรรมเนียมตอรายการ รายละเอียดสามารถดูไดท่ีคาธรรมเนียมคําส่ังซ้ือท่ีนําออก

• วิธีของการนําออกสนิคาคงคลงั(เลอืกได)

นําสินคาคงคลังออกจากคลังสนิคา FBA
ตองการนําออกสินคาคงคลังจากคลังสินคา FBA ทานตองสงคําส่ังนําออก
ทานสามารถสรางคําส่ังนําออกในรายงานจากเพจ “การจัดการสินคาคงคลัง” หรือ “สราง
การนําออก” การดําเนินการอยางละเอียด กรุณาดูท่ี เพจความชวยเหลือ

นําออกสินคาคงคลังโดยอัตโนมัติ
แกไขสถานะสินคาคงคลังเปน “ขายไมได” หากภายใน 30 วันหลังจาก Amazon แจงให
ผูขายนําออกสินคาคงคลังท่ีขายไมออกตามท่ีกําหนด ผูขายไมไดสรางคําส่ังนําออก สินคา
คงคลังน้ีอาจจะถูกละท้ิงอัตโนมัติ ผูขายสามารถสงคําส่ังนําออกเม่ือใดก็ไดเพ่ือนําออก
สินคาคงคลังท่ีขายไมได
หากทานเปดงานการนําออกดารจัดเก็บระยะยาวโดยอัตโนมัติ ระบบจะสรางคําส่ังนําออก
หน่ึงถึงสองสัปดาหหลังจากวันท่ีเคลียรสินคาคงคลัง ทานสามารถต้ังคาตัวเลือกท่ี
เก่ียวของของการนําออกอัตโนมัติไดตามความตองการ

นําออกสินคาคงคลังยกเซ็ต
สงคําส่ังนําอออยกเซ็ตโดยอัปโหลดรายการสินคาท่ีค่ันดวยแท็บ ทานสามารถล็อคอินศูนย
ผูขาย จากดาวนโหลดเทมเพลตสําหรับสรางคําขอนําออกคําส่ังยกเซ็ตจากเพจนําออกคําส่ัง
ซ้ือท่ีอัปโหลด

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G9W7FVTLY343ZBKN?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201436560&language=zh_CN&ref=efph_201436560_cont_200280650&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201436560&language=zh_CN&ref=efph_201436560_cont_200280650&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200678710&language=zh_CN&ref=efph_200678710_cont_201436560&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200721270?language=zh_CN&ref=ag_200721270_cont_200280650&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/basic-fulfillment/upload-removal-create.html?language=zh_CN&ref=ag_xx_cont_200721270&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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• บรรจุภัณฑและโลจิสติกสของสนิคาคงคลงัท่ีนําออก
สินคาคงคลังท่ีนําออกจะทําการบรรจุภัณฑและโลจิสติกส เพ่ือความปลอดภัยในการขนสงสินคา พรอมกับลด
ตนทุนบรรจุภัณฑและการโลจิสติกสใหนอยท่ีสุด วิธีการบรรจุภัณฑและโลจิสติกสข้ึนอยูกับจํานวน ขนาดและ
น้ําหนัก และตําแหนงท่ีอยูปจจุบันสินคาคงคลังท่ีทานตองการนําออก

• ขอกําหนดบรรจุภัณฑของคาํสัง่นําออก

ประเภทสินคา ขอกําหนดบรรจุภัณฑ

สินคาจํานวนนอยท่ีนําออกจาก FC เดียวกัน จะใชกลอง ซองจดหมาย หรือถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนขนาดเล็กท่ีสุดจัดสง 
บรรจุภัณฑน้ีอาจจะเหมือนกับบรรจุภัณฑของคําส่ังซ้ือลูกคา Amazon

สินคาจํานวนมากท่ีนําออกจาก FC เดียวกัน กลองบรรจุภัณฑท่ีรวมเขากับถาดรองและจัดสงโดยผูใหบริการขนสง

สินคาจํานวนนอยท่ีนําออก“จัดสงดวยบรรจุ
ภัณฑขอของตนเอง” ( หรือ SIOC) 

สินคาจํานวนนอยท่ีนําออก“จัดสงดวยบรรจุภัณฑขอของตนเอง” ( หรือ SIOC) 
จะถูกจัดสงในบรรจุภัณฑของตัวเองโดยไมจําเปนตองมีบรรจุภัณฑเพ่ิมเติม

สินคาคง SIOCคลังจํานวนมากท่ีนําออก 
หรือสินคาขนาดใหญท่ีไมสามารถบรรจุใน
กลองมาตราฐานได

จะถูกจัดสงในบรรจุภัณฑขนาดยอและวางบนถาดรอง

*หากสินคาคงคลังของทานไมไดอยูที่ FC เดียวกัน จากน้ันเม่ือคําส่ังซ้ือของทานสงถึงอาจจะรวมถึงสินคาหลายช้ินที่มาจากผูใหบริการขนสงที่แตกตางกัน 
Amazon จะสงคืนสินคาคงคลังดวยบรรจุภัณฑเดิมซ่ึงเปนสินคาบรรจุภัณฑผสม

• ขอจํากัดโลจิสติกสของคําสัง่นําออก
Amazon จะจัดสงสินคาคงคลังท่ีคืนไปท่ีผูขาย,ซัพพลายเออรของผูขายหรือผูจดัจําหนาย หรือขนสงไปท่ี
คลังสินคาของผูขาย หากทานจะสงสินคาของทานไปท่ีชองทางท่ีสาม กรุณากรอกขอมูลของชองทางท่ีสาม
ใหถูกตอง และเตรียมพรอมรับ
นอกจากน้ี Amazon ยังปฏิบัติตามขอจํากัดตอไปน้ี:

• หามขนสงสินคาคงคลัง/จัดสงไปยังกลองจดหมายของ PO,APO,FPO หรือ DPO 1
。 ตองการ

จัดสงไปยังท่ีอยูในตางประเทศ กรุณาดูผูซัพพลายเออรสงคืนสินคาระหวางประเทศ2(เหมาะสําหรับ
บัญชีรวม)；

• หามจัดสงสินคาคงคลังไปท่ีคลังสินคา FBA อีกท่ีหน่ึง
• หามใชสินคาคงคลัง ของขวัญ หรือสินคาโปรโมช่ันจัดสงใหลูกคา
• สินคาคงคลังท่ีจัดประเภทเปน "สินคาอันตรายท่ีไมสามารถขนสงได" สามารถท้ิงได และไมสามารถนํา

ออกได

1. กลองจดหมาย PO,APO,FPO หรือ DPO ：PO (Post Office) ไปรษณีย；APO (Army Post Office) ไปรษณียกองทัพบก；FPO(Fleet Post 
Office) ไปรษณียกองทัพเรือ；DPO (Diplomatic Post Office) ไปรษณียการทูต ที่สหรัฐอเมริการ มีเพียง USPS (ไปรษณียของสหรัฐอเมริกา) ถึงจะ
สามารถสงไปรษณียที่อยู PO Box หรือ APO/FPO/DPO (ประกอบดวย EMS,HKEMS, พัสดุขนาดใหญ CN,พัสดุขนาดใหญ Hk,ขนาดเล็ก Hk,ขนาด
เล็ก CN ,ขนาดเล็ก SW) UPS,FedEx,DHL,TNT ไมสามารถสงไปที่อยู PO Box หรือ APO/FPO/DPO ได

2. ซัพพลายเออรสงคืนสินคาระหวางประเทศ: เม่ือลูกคาในตางประเทศคืนคําส่ังซ้ือที่ทานจัดสงเอง ซัพพลายเออรสงคืนสินคาระหวางประเทศจะใหความ
ชวยเหลือทาน พวกเขาจะรับสงคืนสินคาจากลูกคา และหลังจากดําเนินการจะทําการจัดสงคืนใหทาน โดยสงใหลูกคาคนอ่ืนหรือใหวิธีอ่ืน กรุณาคลิกดู
ขอมูลเพ่ิมเติมได

14



คูมือคําแนะนํา Fulfillment By Amazon(FBA) – การจัดการสินคาคงคลัง Fulfillment By Amazon (FBA)
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

15

• สัปดาหของคําสั่งนําออก
โดยท่ัวไปแลว คําส่ังท่ีนําออกจะดําเนินการสําเร็จภายใน 14 วันทําการ แตในชวงเทศกาลและชวงท่ีมีการนํา
ออกสูงสุด การจัดการคําส่ังนําออกอาจจะตองใชเวลา 30 วันทําการหรือยาวนานกวาน้ัน กอนจะถูกนําออก 
สินคาคงคลังยังสามารถขายได หากทานไมอยากขายสินคา กรุณาหยุดทําการขาย

• สถานการณท่ีไมสามารถนําออกคําสั่งได
• วางแผนเพ่ือนําออกสินคาคงคลัง
• สินคาคงคลังท่ีกําลังดําเนินการหรือคําส่ังซ้ือของลูกคาท่ีกําลังรอจัดสง
• กําลังจัดสงสินคาคงคลังไปท่ี FC อ่ืน
• เม่ือสรางคําส่ังนําออก อาจจะพบสินคาบางอยางท่ีไมสามารถนําออกได Amazon จะใหคําแนะนํา

สําหรับผูขาย เพ่ือนําออกสินคาคงคลังสําเร็จไดงายข้ึน

หากตองการดูวิธีดําเนินการคําส่ังนําออกอยางละเอียด หรือมีคําถามใดๆ เก่ียวกับกระบวนการหรือรายละเอียดของ
คําส่ังนําออก สามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

• เอาทเล็ท（Outlet Deal แผนเคลียรสตอของ Amazon)
Outlet เปนชองทางโปรโมช่ันสําหรับลูกคาท่ีมุงเนนไปท่ีการลดราคา การเคลียรสตอและสินคาคางสตอก ผลิตภัณฑท่ี
เขารวม Outlet จะข้ึนอยูกับราคาตะกราสินคา (BuyBox) โดยเฉล่ียของ 30 วันท่ีผานมา โดยการเสนอสวนลดสูงสุด 
30% ใหกับลูกคา ปจจุบันชองทางดังกลาวไดแพรกระจายไปยังลูกคาในเว็บไซต Amazon เกือบท้ังหมด

• ขอดีของ Outlet

ประหยัดเวลาการแยก
สินคา

ตนทุนเวลาในการจัดสง
แยก

ประหยัดเวลาประหยัดแรง

ลูกคาท่ีอยูในสถานท่ี
แตกตางกันจะสามารถรับ

สินคาของ
ทานไดรวดเร็วข้ึน กระตุน

การหมุนเวลาเงินทุน

ปรับประสิทธิภาพการ
นําเขาสินคาใหมากข้ึน

ลดเวลาการวางจําหนาย
สินคา

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200280650&language=zh_CN&ref=efph_200280650_cont_201074410&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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• หมายเหตุสําหรับการสมัคร Outlets

หมายเหตุสําหรับการสมัคร Outlets

คุณสมบัติการ
สมัครผูขาย

คะแนนรวมท่ีลูกคาประเมินใหตองสูงกวา 3.5 คะแนน และใชบัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพของการ
บริการ FBA

คุณสมบัติสินคา
สินคาจะตองเปนสินคาใหมท่ีอยูในสถานะขายได ปฏิบัติตามนโยบายการประเมินสินคาและนโยบายราคา
ของลูกคา Amazon มีประวัติการขายในรานคา Amazon และมีคะแนนอยางนอย 3 ดาว และไม
ลงทะเบียนเขารวมแผน “ส่ังซ้ือประหยัด”

คาธรรมเนียมการ
เขารวม

ทานไมตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติมสําหรับการเคลียรสตอ Amazon เรียกเก็บคาธรรมเนียมการ
จัดสงแบบมาตรฐานและคาคอมมิชช่ันการขาย

วิธีการเขารวม สําหรับสินคาท่ีมีเง่ือนไขสอดคลอง ผูซ้ือสามารถไปท่ี “จัดการสินคาคงคลังสวนเกิน” ของศูนยผูขาย
ของ Amazon > สรางโปรโมช่ันเคลียรสตอก สราง Outlet Deals ดวยตนเอง

หมายเหตุอ่ืนๆ
ราคาโปรโมช่ันเคลียรสตอกตองต่ํากวาหรือเทากับราคาโปรโมช่ันสูงสุด หลังจากโปรโมช่ันเร่ิมตน หาก
ราคาขายของสินคาสูงกวาราคาโปรโมช่ัน Amazon อาจยกเลิกโปรโมช่ันน้ีโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

หมายเหตุ：
ผูขายสามารถยกเลิก Outlet Deal ท่ีสงมาไดดวยตนเองกอนท่ี Amazon จะ
ดําเนินการตรวจสอบ ถาตองการยกเลิก Outlet Deal ท่ีไดรับการอนุมัติและ
เริ่มตนแลว ก็จะตองติดตอทีมสนับสนุนผูขาย คูมือดําเนินการเพ่ิมเติมและปญหา
ท่ีพบบอย สามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

• ชําระบัญชีสินคาคงคลงั
การชําระบัญชีเปนตัวเลือกการเคลียรสตอกสินคาคงคลังฟรี หลังจากสงคําส่ังการชําระบัญชี Amazon จะรวมสินคา
คงคลังท่ีเก่ียวของเขาดวยกัน และเสนอราคาสวนลดใหกับผูชําระบัญชีและซัพพลายเออรการลดราคาท่ีอาจจะสนใจ เรา
จะไดรับการเสนอราคาสูงสุด หลังจากน้ันจัดสงสินคาคงคลังท่ีชําระบัญชีของทานไปยังผูชําระบัญชีท่ีเก่ียวของ

• ขอดีของการชําระบัญชี
ผูขายสามารถรับคาธรรมเนียมสินคาคงคลังบางสวนโดยใชตัวเลือกการชําระบัญชี เชนเดียวกับคําส่ังนําออก 
จะไมมีคาธรรมเนียมการผลิตระยะยาวและคาธรรมเนียมการจัดสินคารายเดือนหลังจากสงคําส่ังชําระบัญชี

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=HLYT4TPVCY2MJE3&language=zh_CN&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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• กลไกการชําระบัญชี
Amazon จะพยายามจะเพ่ิมการผลิตสินคาคงคลังของทานใหมากท่ีสุด และจะยอมรับการเสนอราคาสูงสุด
สําหรับสินคาคงคลังท่ีมีการชําระบัญชีของผูขาย แตไมสามารถรับประกันราคาขายของสินคาคงคลังท่ีชําระ
บัญชีแลว นอกจากน้ี ทานยังตองระมัดระวังประเด็นดังตอไปน้ี:

โดยท่ัวไปสินคาคงคลังท่ีชําระบัญชีแลวจะขายในราคา 10% ของราคาขายเดิม ทาน
จะไดรับ 90% ของจํานวนเงินน้ี 10% ท่ีเหลือจะเปนของบริษัทยอยของ Amazon ท่ี
เคลียรสตอกสินคาคงคลังในนามของทาน

ความแตกตางระหวางราคาขายโดยประมาณของสินคาคงคลังของผูขายและจํานวน
เงินท่ีรับคืนจากการชําระบัญชี Amazon จะไมชดเชยให

ผลกําไรการชําระบัญชีจะแสดงในบัญชีของทานภายใน 60 วันหลังจากท่ี Amazon 
พบลูกคาซ้ือสินคาของผูขาย การชําระเงินประเภทน้ีจะแสดงเปนผลกําไรจากการหัก
บัญชีบนแท็บสรุปธุรกรรมของรายงานการชําระเงินของทาน

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินงานและประโยชนของการชําระเงินสินคาคงคลัง กรุณาล็อคอิน
ศูนยผูขายและไปท่ีชําระบัญชีสินคาคงคลัง

• โปรแกรมการบริจาคของ FBA 
โปรแกรมการบริจาคของ FBA เปนตัวเลือการกําจัดท่ี Amazon มอบใหทาน เม่ือผูขายรองขอใหท้ิงสินคาคงคลังท่ี
คางสตอกภายใน FC ของสหรัฐอเมริกา คืนสินคาคงคลังหรือสินคาคงคคลังของ Amazon ท่ีไมตองการ Amazon 
จะบริจาคใหกับองคกรการกุศลในสหรัฐฯ ท่ีเลือกไว

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G201507440
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• ขอดีของโปรแกรมการบริจาคของ FBA

Amazon สามารถจัดสงสินคาในนามของผูขาย และไมรับคาธรรมเนียมใดๆ 
เพ่ิมเติม ผูขายแคชําระคาธรรมเนียมการกําจัดตามปกติเทาน้ัน สามารถลด
ความกังวล

การเปล่ียนแปลงกระบวนการกําจัดสินคาเพ่ือการบริจาคการกุศลท่ีมี
ความหมาย ใชประโยชนจากมูลคาของสินคาไดอยางเต็มท่ี

เขารวมโปรแกรมการบริจาคของ FBA ใหการสนับสนุนแกผูท่ีตองการ แสดงให
เห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมของแบรนด และเสริมสรางภาพลักษณของ
องคกร

ทําอยางไรถึงจะสามารถเขารวมโปรแกรมการบริจาคของ FBA ได?

โดยปกติทานจะเขารวมโปรแกรมการบริจาคของ FBA ไดตามคาเร่ิมตน ทานสามารถ
ขามไปที่ “ต้ังคา > Fulfillment By Amazon > โปรแกรมการบริจาคของ FBA ” เพ่ือ
ยืนยันสถานะการลงทะเบยีน หลังจากลงทะเบยีนโปรแกรมน้ีแลว Amazon จะประเมิน
สินคาที่ถูกกําจัดที่ตรงตามเกณฑการบริจาคของทาน
ทานสามารถเลือกไมเขารวมโปรแกรมน้ีไดทุกเม่ือโดยปดโปรแกรมการบริจาค FBA ใน 
“การต้ังคาของ FBA” สินคาคงคลังที่ถูกกําจัดหลังจากถอนจะไมมีคุณสมบติัในการเขา
รวมโปรแกรมการบริจาคอีก
กรุณาระวัง โปรแกรมการบริจาคของ FBA ใชสําหรับการจัดเก็บสินคาคงคลังภายใน 
FC ของสหรัฐอเมริกา

• พันธมิตรโปรแกรมของสหรัฐอเมริกา
Amazon ไดรวมมือกับ Good 360 แจกจายสินคาคงคลัง Amazon ท่ีบริจาคใหกับองคกรไมแสวงหาผล
กําไรในสหรัฐอเมริกา และสงตอไปยังมือของผูท่ีตองการ
ทําความเขาใจเพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรแกรมการบริจาคอยางละเอียด กรุณาล็อคอินศูนยผูขายและดูท่ีเพจความ
ชวยเหลือ

https://good360.org/about
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/VCFMKLPUTBXE7L5
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3.3 การจัดสงสินคา

หลังจากขายสินคา FBA จะใหบริการจัดสงสินคาอยางรวดเร็วใหกับทาน ชวยทานจัดเรียงสินคา  บรรจุภัณฑ และการจัดสงสินคา
ใหกับลูกคา การจัดส่ิงท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมืออาชีพเปนการเพ่ิมยอดขาย เพ่ิมการแขงขันทางธุรกิจ และพัฒนาปจจัยสําคัญของ
ลูกคา

3.3.1 ภาพรวมการจัดสง
• จัดการเวลาการจัดสง

Amazon จะแสดงเวลาการจัดสงท่ีประมาณการใหลูกคาในหนาขอมูลสินคาและเพจการคํานวณ น่ีคือเวลาโดยประมาณ
ท่ีผูซ้ือใชต้ังแตเวลาท่ีส่ังซ้ือจนถึงวันท่ีสงคําส่ังซ้ือ

• ทําไมตองจัดการเวลาการจัดสง?
ผูขายต้ังคาเวลาการจัดสงท่ีถูกตองใหสินคาจะชวยใหลูกคาไดรับประสบการณท่ีดี และเปนการเพ่ิมยอดขาย จากการ
เปรียบเทียบ ลูกคาเต็มใจท่ีจะซ้ือสินคาดวยความเร็วในการจัดสงท่ีเร็วข้ึน เน่ืองจากสินคาดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะเปนท่ี
ช่ืนชอบของลูกคาใน Amazon

1. เวลาเตรียมสินคา: เวลาที่ลูกคาส่ังซ้ือจนถึงเวลาที่ผูขายสงคําส่ังซ้ือไปยังผูใหบริการขนสง
2. เวลาโลจิสติกส (หรือเรียกวาเวลาการจัดสง): เวลาที่ใชเม่ือทานสินคาที่ส่ังไปใหผูผูใหบริกาขนสงจนถึงเวลาที่คําส่ังซ้ือถึงจุดหมาย

ควรจัดการเวลาการจดัสงอยางไร?

ทานสามารถสงคําสั่งจดัสงหลายชองทางไดดวย 3 วิธี:หนึ่งคร้ังสง
หนึ่งอัน,สงจํานวนมากหรือผาน API
①แกไขเวลาในเตรียมสินคา: ทานสามารถดูการตั้งคาเวลาคาเร่ิมตน

การเตรียมสินคาในปจจุบันไดในแท็บการตัง้คาการจัดสงทัว่ไปของ
หนา [ตั้งคาการจัดสง] และแกไขเวลาในการเตรียมสินคา

②แกไขรูปแบบการจัดสงของทานไดใน [ตั้งคาการจัดสง] เพื่อ
กําหนดเวลาการจัดสงของทาน

③ทานยังสามารถเลือกเปดใชตวัเลอืกการจัดสงแบบพรีเมียม รวมถึง
การสงมอบภายในวนัเดียวกนั การดําเนินการในวันหยุดสุดสัปดาห 
การจัดสงในชวงสุดสัปดาห และอื่นๆ

เวลาเตรียมสนิคา1 เวลาในการขนสง2 วันหยุดตางๆ

เวลาจัดสงทั้งหมด
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คําแนะนําในการใชการจัดสงแบบพรีเมียม

เขาใจคุณสมบัติ ทานสามารถทําความเขาทานสมบัติของทานไดผานแดชบอรดการควบคุมคุณสมบัติการจัดสง
แบบพรีเมียม (จําเปนตองล็อคอิน)

ไดรับคุณสมบัติ
หลังจากเร่ิมตนใชตัวเลือกการจัดสงแบบพรีเมียมทําการจัดสง Amazon จะพิจารณาวาทาน
สามารถมีสิทธ์ิตอไปไดหรือไมโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการจัดสงของคําส่ังซ้ือตามลําดับ
ความสําคัญของผูขาย (ยกเวนคําส่ังซ้ือท่ีจัดสงดวยตนเองของผูขายท่ีมีเคร่ืองหมาย Prime)

ยกเลิกคุณสมบัติ หากกอนหนาน้ีทานถูกยกเลิกทานสมบัติการจัดสงแบบพรีเมียม สามารถสงโปรแกรมปฎิบัติการ 
1 เพ่ือขอคืนคุณสมบัตการเขารวมการจัดสงแบบพรีเมียมของทาน

วิธีคํานวณเวลา

วันกําหนดสงสําหรับคําส่ังซ้ือตัวเลือกการจัดสงแบบพรีเมียมของผูซ้ือจะตองถูกกําหนดเปน
เวลาบายสองโมงหรือหลังจากน้ัน ตัวอยางเชนประเทศท่ีปลายทางต้ังอยูมีเขตเวลาหลายเขต 
ข้ึนอยูกับเขตเวลาท่ีคลังสินคาทางตะวันออกสุดต้ังอยู (หรือใชเวลาท่ีเร็วท่ีสุดของทองถ่ินเปน
หลัก)

หยุดใชการจัดสงแบบพ
รีเม่ียม

ตองการหยุดใชการจัดสงแบบพรีเมียม ทานตองไปท่ี “ต้ังคาการจัดสง” อัปเตต “เทมเพลตการ
จัดสง” และเคลียรตัวเลือก “จัดสงถึงในวันน้ัน” และ “จัดสงถึงในวันถัดไป”
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• การจัดสงแบบพรีเม่ียม
ในสหรัฐอเมริกา ตัวเลือกการจัดสงแบบพรีเมียมประกอบดวยจัดสงถึงในวันน้ันและจัดสงถึงในวันถัดไป ทานสามารถ
เปดใชบริกาน้ีไดในการต้ังคาการจัดสง ดวยการจัดสงแบบพรีเมียม ทานสามารถใหบริการจัดสงท่ีรวดเร็วแกลูกคาได 
การบริการจัดสงรวดเร็วน้ีสามารถใหขอมูลติดตาม ทําใหลูกคาทราบถึงวันท่ีสงถึงท่ีแนนอน เพ่ือประสบการณท่ีดีของ
ลูกคา

• คําแนะนําในการใชการจัดสงแบบพรีเมียม

ตองการทราบรายละเอียดเวลาการจัดสงระหวางประเทศเพ่ิมเติมและการต้ังคาเวลาตัวเลือกการจัดสงท่ีเหมาะสม
กรุณาคลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

1. โปรแกรมปฏิบติัการ: หากถูกยกเลิกทานสมบติัการจัดสงแบบพรีเมียมเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ ทาตอง ทานตองสงโปรแกรมปฏิบติัการเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ เน้ือหาจะตองมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา และวางแผนวาจะแกปญหาเหลาน้ีอยางไรภายในระยะเวลาที่กําหนด ทําความเขาใจ
รายละเอียดของโปรแกรมปฏิบติัการ กรุณาคลิกที่น่ีเพ่ือดู

• การจัดสงแบบฟรี
การจัดสงแบบฟรีเปนการบริการท่ีลูกคาชอบท่ีสุด การบริการจัดสงฟรีชวยเพ่ิมประสบการณของลูกคา และดึงดูด
ลูกคารายใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังชวยใหทานมีทานสมบัติตรงตามขอกําหนดของโปรแกรมการจัดสง 
Prime ดวยตนเอง และอาจจะไดรับโอกาสเพ่ิมยอดขายสินคา
ผูซ้ือไปท่ี “ต้ังคาการจัดสง” ต้ังคาคาธรรมเนียการขนสงเปน 0.00 ดอลลารสหรัฐ ก็จะสามารถใหบริการจัดสงแบบฟรี
สําหรับสินคาของตนเองได อัปเดตคาธรรมเนียการขนสงก็คือยกเลิกการจัดสงแบบฟรี

คุณสมบัติของการใชตวัเลือกการจัดสงแบบพรีเมียม

ผูขายจะตองเปดรานคา Amazon มากกวา 90 วัน และจําเปนตองปฏิบตัติามขอกาํหนดตอไปนีส้ําหรับคําสั่งซ้ือการจดัสงแบบพรีเมยีม

เปนเวลา 30 วัน:

อัตราการติดตามท่ีมีประสิทธิภาพคือ 99% อัตราการจัดสงถึงแบบตรงเวลาไมต่ํากวา 97% อัตราการยกเลิกของ

ผูขายต่ํากวา 0.5%

https://sellercentral.amazon.com/performance/eligibilities?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202167920&language=zh_CN&ref=efph_202167920_cont_200342080&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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สามารถใชแพลตฟอรมของ Amazon 
สําหรับออนไลนได

การจัดการสินคาคงคลังและคําส่ังซ้ือ
งายตอการติดตามความคืบหนา

ทานสามารถใหการบริการจัดสงถึงในวันน้ัน
และจัดสงถึงในวันถัดไปแกลูกคาได เพ่ิม

ประสบการณใหกับลูกคา

ทานสามารถขยายขอบเขตธุรกิจ และ
ตอบสนองตอ

ฤดูกาลขายไดอยางเหมาะสมตอน
คําส่ังซ้ือเพ่ิมข้ึนดวยการจัดสงหลาย

ชองทาง

ทานสามารถจัดสงสินคาคงคลังไปยัง FBA 
ดวยการกระจายหลายชองทางทานสามารถ

กระจายสินคาคงคลัง FBA ไปยังผูจัด
จําหนายซ่ึงงายตอการจัดการและ
ประหยัดเวลาและความพยายาม 

3.3.2 การจัดสงแบบหลายชองทาง
การจัดสงแบบหลายชองทาง เปนหน่ึงในโปรแกรมของ FBA สําหรับผูขายท่ีขายในหลายแพลตฟอรม เผชิญกับคําส่ังซ้ือจาก
แพลตฟอรมและชองทางท่ีแตกตางกัน ผูขายท่ีตองการขยายการจัดสงสินคา ดวยการจัดสงแบบหลายชองทาง กอนอ่ืนทาน
สามารถจัดเก็บสินคาคงคลังของทานในคลังสินคา FBA ได เม่ือทานอยูท่ี Amazon สินคาท่ีขายอยูบนเว็บไซตของทานหรือ
เว็บไซตอีคอมเมิรซอ่ืน ๆ Amazon สามารถจัดเรียง บรรจุภัณฑ และจัดสงสินคาใหกับลูกคาสําหรับสินคาเดียวกัน

• ขอดีของการจัดสงหลายชองทาง
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• คาธรรมเนียมการจัดสงหลายชองทาง?
คําส่ังซ้ือท่ีจัดสงโดย Amazon จะเรียกเก็บตามคาธรรมเนียการจัดสงโดยปกติของ FBA (รายละเอียดสามารถดูไดท่ี
1.3 มาตรฐานคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บของ FBA)
คําส่ังซ้ือท่ีจัดสงหลายชองทางท่ีอยูบนเว็บไซตอ่ืนท่ีไมใช Amazon คาธรรมเนียมการจัดสงจะใชสําหรับคําส่ังซ้ือ
ภายในประเทศ ถาคําส่ังซ้ือท่ีของทานไมใชของ Amazon จะตองโลจิสติกสระหวางประเทศ สามารถดูไดท่ีการสงออก
ของ Fulfillment By Amazon เรียนรูเก่ียวกับการกําหนดราคาระหวางประเทศ
นอกจากน้ี ปจจัยหลักท่ีมีผลตอคาธรรมเนียมการจัดสงยังมี :

คําแนะนําในการใชการจัดสงแบบพรีเมียม

การแบงขนาดสินคา

สินคาขนาดมาตราฐาน (ขนามาตรฐานไซสเล็ก,ขนาดมาตรฐานไซสใหญ)
สินคาขนาดใหญ (ขนาดใหญไซสเล็ก,ขนาดใหญไซสกลาง,ขนาดใหญไซสใหญ,ขนาดใหญไซสใหญ

พิเศษ)
คาธรรมเนียมเพ่ิมเติมสําหรับน้ําหนักแรกท่ีเกิน

จํานวนสินคา เก็บคาธรรมเนียมตอรายการ

ประเภทการจัดสง การจัดสงแบบมาตรฐาน การจัดสงแบบเรงดวน การจัดสงแบบพรีเมียม

วิธีการคํานวนคาจัดสงและขนาดสินคาและนําน้ําหนักอยางละเอียด สามารถดูรายละเอียดไดท่ีเพจความชวยเหลือ

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200149570&language=zh_CN&ref=efph_200149570_cont_53921&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201112650&language=zh_CN&ref=efph_201112650_cont_200209150&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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• ใชการจัดสงหลายชองทางอยางไร?
ทานสามารถสงคําส่ังจัดสงหลายชองทางไดดวย 3 วิธี:หน่ึงครั้งสงหน่ึงอนัสงจาํนวนมากหรือผาน API

คําสั่งการจดัสงหลายชองทางแบบหน่ึงครั้งสงหน่ึงอนั
หลังจากล็อคอินศูนยผูขาย ไปท่ีเพจ “จัดการสินคาคงคลัง” เลือก สินคาท่ีทานตองการ 
ขีดจํากัดจํานวนสินคาท่ีจัดสงแบบหลายชองท้ังหมดคือ 250

สงคําสั่ง MCF ยกเซ็ต
ดาวนโหลดเทมเพลตคําขอจัดสง เพ่ือสรางคําส่ังซ้ือ กรอกขอมูลท่ีเก่ียวของตาม
คําอธิบายในสเปรดชีต และบันทึกและอัปโหลดขอความ

ใช Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) เพื่อสรางคาํสัง่การ
จัดสงแบบหลายชองทางโดยใชอินเทอรเฟซโปรแกรมแอพพลิเคช่ันการจดัสงขาออก 
(API)
(สําหรับนักพัฒนา Amazon MWS เทาน้ัน) ดูคําส่ังการจัดสงท่ีเปนไปไดและดูคาธรรมเนียม
การจัดสงโดยประมาณและวันท่ีจัดสง รับรายละเอียดระดับสินคาระดับการจัดสงและระดับ
สินคา ระดับพัสดุ และระดับคําส่ังซ้ือของคําส่ังท่ีมีอยู  จะสงคืนสินคาไปยัง FC ท่ีทานใช 
Amazon MWS ในการจัดสง

ถาตองการทําความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการดําเนินการจัดสงหลายชองทางสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเพจความ
ชวยเหลือ

3.3.3 ผูใหบริการโลจิสติกสบุคคลท่ีสาม
หากผูขายเลือกใชซัพพลายเออรการบริการโลจิสติกสชองทางท่ีสาม กอนอ่ืนทานตองหาผูใหบริการท่ีสามารถจัดสงระหวาง
ประเทศได ทานสามารถจัดสงสินคาของทานดวยโปรแกรมผูใหบริการขนสงแบบครบวงจรของ Amazon (PCP)
สําหรับโปรแกรมน้ีทานสามารถเชิญผูใหบริการขนสงโลจิสติกสท่ีคุนเคยมาลงทะเบียนบัญชี Amazon ได และสามารถเลือกผู
ใหบริการขนสงรายน้ีจัดสงสินคาของทานในคลังสินคา FBA ได โปรแกรมผูใหบริการขนสงแบบครบวงจรของ Amazon ไม
เพียงแตจะทางเลือกการจัดสงกับทานมากมาย ยังชวงใหทานยกระดับประสิทธิภาพการสงสินคาอีกดวย

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/rainier/help/ff/release_1_9/Flat.File.FulfillmentOrderRequest._TTH_.xls
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=200141580&language=zh_CN&ref=efph_200141580_cont_200332450
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• คําแนะนําเก่ียวกับแนวคิดของ PCP :
โปรแกรมผูใหบริการขนสงแบบครบวงจร: หรือ Amazon Partnered Carrier Program เรียกยอๆวา  PCP ซ่ึง
หมายถึงผูใหบริการขนสงแบบครบวงจรท่ีทานกําหนด ทําการจัดสงในทองถ่ินใน 48 รัฐท่ีอยูติดกันของสหรัฐอเมริกา 
โปรแกรมน้ีสามารถทําใหทานเลือกผูใหบริการขนสงแบบครบวงจรท่ีเคยทํางานรวมกันหรือคุนเคยมาจัดสงสินคาของ
ทาน

หมายเหตุ:

โปรแกรมน้ีมีไวสําหรับผูขายท่ีมีสินคาคงคลงัใน 48 รัฐของสหรัฐอเมริกา ทานสามารถจัดสงสินคาไปยังลูกคา
ทองถ่ินไดดวย PCP หากสินคาของทานอยูในจีน หรือพ้ืนท่ีนอก 48 รัฐของสหรัฐอเมริกา ทานตองติดตอผูใหบริการ
ขนสงใหทําการจัดสงดวยตนเอง ทานยังสามารถโลจิสติกสสินคาไปยังคลังสินคาสหรัฐอเมริกากอนได และจัดสงสินคา
โดยเลือกผูใหบริการขนสงผาน PCP

• โหมดท่ัวไปของ PCP:
โดยท่ัวไป PCP สามารถแบงไดเปนผูใหบริการขนสงพัสดุขนาดเล็ก (SPD) และผูใหบริการขนสงแบบไมเต็มคัน/เต็ม
คัน(LTL/FTL)

• ผูใหบริการขนสงการจัดสงพัสดุขนาดเล็ก (SPD)
การจัดสงพัสดุเล็กแบบเรงดวน หรือ Small Parcel Delivery
เรียกยอๆ วา SPD โดยปกติแลวผูใหบริการขนสงของ UPS จะทํา
การจัดสงพัสดุขนาดเล็กหากทานเลือกผูใหบริการขนสงแบบครบ
วงจร SPD จัดสงพัสดุขนาดเล็ก ตองใชกลองบรรจุสินคาใหดี และ
ติดฉลากบนกลองทุกกลองใหเรียบรอยหลังจากท่ีทานเตรียมสินคา
เรียบรอยแลว ใหติดตอผูใหบริการขนสง  SPD มารับ หรือหรือสง
พัสดุไปยังจุดสงของผูใหบริการ 

• ผูใหบริการขนสงจัดสงแบบไมเต็มคัน/เต็มคัน(LTL/FTL) 
หากสินคาของทานมีน้ําหนักเกิน 6.8 กิโลกรัม (เทากับ 150 
ปอนด) ขอแนะนําใหทานใชโปรแกรมผูใหบริการขนสงแบบไมเต็ม
คัน/เต็มคัน (LTL/FTL) ท่ีครบวงจรของ Amazon  ชวยทาน
ประหยัดคาธรรมเนียมในการจัดสง สินคา LTL ท่ีใชโปรแกรมผู
ใหบริการขนสงแบบครบวงจรของ Amazon จะตองวางบนถาด
รอง และตองเตรียมสินคาใหพรอมกอนวันท่ีขนสงท่ีกําหนด

คลิกท่ีน่ี เพ่ือดูคําแนะนําท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมผูใหบริการขนสงแบบครบวงจร

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=201119120&language=zh_CN&ref=efph_201119120_cont_200141420
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3.4 การบริการหลังการขาย
หลังจากขายสินคา Amazon จะใหบริการหลังการขายสําหรับผูขายท่ีใช FBA รวมถึงการบริการลูกคา 7x24 การบริการคืนสินคา
และอ่ืนๆ เพ่ือใหแนใจวาผูซ้ือจะไดรับประสบการณการช็อปปง ซ่ึงสามารถนําความคิดเห็นท่ีมาใหผูขายได ทําใหผูขาย Amazon มี
โอกาสโดดเดนกวาใครในตลาด

3.4.1 การบริการลูกคา
เพ่ือสรางส่ิงแวดลอมไววางใจไดในการชอปปงใหกับลูกคาบน Amazon.com เราสนับสนุนและชวยเหลือคูคาของเราในการยกระดับ
คุณภาพของบริการเพ่ือใหบรรลุระดับการบริการท่ีลูกคา Amazon ควรจะไดรับ สําหรับผูซ้ือท่ีเขารวมโปรแกรม FBA Amazon จะ
ใหการสนับสนุนการบริการลูกคาหลังการขายอยางมีคุณภาพและรอบคอบแกผูซ้ือ เพ่ือประหยัดแรงงานและสรางความพึงพอใจกับ
ลูกคา

• ใหการสนับสนุนลูกคาสําหรับคําสั่งซื้อระหวางประเทศ
• การสนับสนุนลูกคาในภาษาทองถ่ิน

เม่ือทานเปดรานคาบน Amazon ตองการใชภาษาทองถ่ินของรานคาใหการสนับสนุนลูกคา ทานสามารถ
เลือกจัดการไดดวยตนเอง แตหากไดรับการสนับสนุนการแปลดวยเครืองหรือผูใหบริการบุคคลท่ีสาม ภาษาท่ี
แปลอาจจะไมนาพอใจ และอาจจะทําใหประสบการณของลูกคาแยลง และในท่ีสุดจะสงผลตอการประสิทธิภาพ
ของทานในฐานะผูซ้ือ

• แกไขปญหาดานภาษาในการบริการลูกคาไดอยางไร?
FBA สามารถใหบริการลูกคาระดับยอดเย่ียมและใหการสนับสนุนลูกคาอยางมืออาชีพแกลูกคาใน
นามของทานดวยการใชภาษาทองถ่ินท่ีรานคาต้ังอยู

• ตอบกลับอยางทันทวงที
เม่ือลูกคามีขอสงสัยเก่ียวกับสินคาของทาน พวกเขาท่ีจะไดรับการบริการท่ีทันทวงและมีประโยชนจากทาน เพ่ือ
รักษาสถิติประสิทธิภาพผูขายท่ีดี ทานจะตองกําหนดผูเช่ียวชาญในดานบริการลูกคา ไดแก สินคา สินคาคง
คลัง และความรูโลจิสติกสท้ัง 3 ดาน โดยใชภาษาทองถ่ินในการตอบกลับอีเมลลูกคาไดอยางรวดเร็วภายใน 
24 ช่ัวโมง หากเขตเวลาท่ีรานคาเปดไมเหมือนกับเขตเวลาของสถานท่ีทําการของทาน เน่ืองดวยความตาง
ของเวลา เวลาตอบลูกคาของทานภายในเวลาทําการปกติจะส้ันลง และตอบกลับอยางทันทวงทีจะเปนไปได
คอนขางยาก

• แกไขปญหาดานความตางของเวลาในการบริการลูกคาไดอยางไร?
พนักงานการบริการท่ีมืออาชีพของ FBA จะใหการบริการแบบมืออาชีพ หน่ึงสัปดาหเจ็ดวัน และ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ทําใหลูกคาของทานจะไดรับการตอบกลับอยางมืออาชีพไดทันทวงทีตลอดเวลา 
เพ่ือยกระดับประสบการณและความพึงพอใจในการชอปปงของลูกคา พรอมกับยกระดับประสิทธิภาพ
ของทาน เพ่ือนํามาซ่ึงช่ือเสียงท่ีดีข้ึนและยอดขายท่ีมากข้ึน

• ใหการสนับสนุนการคืนสินคาสําหรับคําสั่งซื้อระหวางประเทศ
รายละเอียดสามารถดูไดท่ี 3.4.3 การคืนสินคา
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• เช็คดูความคิดเห็นของลูกคาไดอยางไร?
ทานสามารถล็อคอินศูนยผูขาย ไปท่ีแดชบอรดควบคุมเสียงของลูกคาเพ่ือดูประสิทธิภาพของประสบการณลูกคาของ
สินคาท่ีวางจําหนาย (หรือความพึงพอใจของลูกคา) อานการรีวิวของลูกคา เพ่ือยืนยันปญหาเก่ียวกับสินคาของทาน
และขอมูลสินคา และรวบรวมเพ่ือทําการแกไขปญหา ในกระบวนการการใชเสียงของลูกคา ทานตองทําความเขาใจ
ประเด็นดังตอไปน้ีกอน:

ยกระดับการเปลี่ยนการขาย
เม่ือเปรียบเทียบกับสินคาท่ีไมมีรีวิว อัตราการเปล่ียนแปลงการขายของสินคาท่ีมีรีวิวเชิงบวกจะสูง
กวา เม่ือลูกคาตัดสินซ้ือสินคาหน่ึงช้ิน พวกเขาตองการใหลูกคารายอ่ืนรับรองความนาเช่ือถือ
ของผูขายปจจุบัน เพราะฉะน้ัน ทานตองกระตุนใหลูกคาแสดงความคิดเห็น และจัดการอัตราสวน
เชิงบวกและเชิงลบของรีวิว เพ่ือยกระดับอัตราการเปล่ียนแแปลงการขายของทาน

ปรับประสบการณใหดีข้ึน
ตอบกลับและจัดการความคิดเห็นของผูขาย เพ่ือใหคนพบปญหาในสินคาหรือกระบวนการบริการ
ของทานไดดีข้ึน และใชมาตรการท่ีกําหนดเปาหมาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสินคา หรือขอมูลสินคา 
ใหลูกคาไดรับประสบการณท่ีดีข้ึนตอไป

พัฒนาช่ือเสียง
ระดับความพึงพอใจลูกคาท่ีดีสามารถสรางช่ือเสียงใหทานได ในขณะเดียวกันก็หมายความวา
ลูกคาท่ีเคยซ้ือไปแลวอาจจะเต็มใจท่ีจะซ้ือสินคาของทานซ้ําๆ 

3.4.2 ผูขายควบคุมการประเมินผล: ความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอสินคา FBA
ในฐานะท่ีเปนปจจัยสําคัญของสินคาหลังการขาย การประเมินและความคิดเห็นของลูกคาสวนใหญจะเปนตัวกําหนดช่ือเสียงของ
ผูขาย Amazon และสงผลตออัตราการเปล่ียนแปลงยอดขายในอนาคต เน่ืองจากเปนส่ิงสําคัญมากในการจัดกาตอการประเมินและ
ความคิดเห็นของลูกคา

• ทําไมตองจัดการความคิดเห็นของลูกคา?

สถานะความพึงพอใจของลูกคา
สถานะความพึงพอใจของลูกคาเปนเกณฑช้ีวัดอยางหน่ึง ข้ึนอยูกับความคิดเห็นของคําส่ัง
ซ้ือและลูกคาในชวงน้ี ชวยใหทานเขาใจสถานการณประสิทธิภาพของสินคาท่ีวางจําหนายทุก
รายการ
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วิธีการยืนยันสถานการณความพึงพอใจของลกูคา
ทานสามารถทําการเปรียบเทียบอัตราไมพึงพอใจของลูกคา (NCX) 1 กับสินคาท่ี
คลายคลึงกัน เพ่ือยืนยันสถานการณความพึงพอใจของลูกคา

ระดับสถานะความพึงพอใจของลกูคา
สถานการณความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสินคาท่ีวางจําหนายเแบงเปน “ยอดเย่ียม” “ดี”
“ท่ัวไป” หรือ “แย” หรือ “แยมาก” ขอแนะนําใหทานดูสินคาท่ีวางจําหนายท้ังหมดท่ีมีสถานะ
ความพึงพอใจของลูกคาเปน “แย” กับ “แยมาก” เพ่ือทําความเขาใจและแกไขปญหา

สถานะความพึงพอใจของ
ลูกคา ระดับประสิทธิภาพ

ดีเย่ียม (สีเขียว) ประสิทธิภาพสินคาท่ีวางจําหนายของทานสูงกวาสินคาท่ีคลายคลึงกันอยางเห็นไดชัด

ดี (สีเขียวออน) ประสิทธิภาพสินคาท่ีวางจําหนายของทานดีหรือดีพอๆ กันกับสินคาท่ีคลายคลึงกัน

ท่ัวไป (สีเหลือง) ประสิทธิภาพสินคาท่ีวางจําหนายของทานเหมือนกับสินคาท่ีคลายคลึงกัน

แย (สีสม) ประสิทธิภาพสินคาท่ีวางจําหนายของทานต่ํากวาสินคาท่ีคลายคลึงกัน และอาจจะตองเผชิญ
กับความเส่ียงในการถอนจากการวางจําหนาย เน่ืองจากความไมพึงพอใจของลูกคา

แยมาก (สีแดง) ประสิทธิภาพสินคาท่ีวางจําหนายของทานต่ํากวาสินคาท่ีคลายคลึงกันอยางเห็นไดชัด และ
อาจจะตองถอนจากการวางจําหนาย เน่ืองจากความไมพอใจของลูกคาเปนอยางมาก

1. อัตราความไมพึงพอใจของลูกคา (NCX) เทากับจํานวนคําส่ังซ้ือที่ลูกคารายงานปญหาเก่ียวกับสินคา หรือขอมูลสินคาหารดวยจํานวนคําส่ังซ้ือ
ทั้งหมด สถานการณความไมพึงพอใจของลูกคาและความพึงพอใจของลูกคาข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในอดีตของสินคา

ทําความเขาใจเพ่ิมเติมเก่ียวกับเสียงของลูกคา กรุณาล็อคอินศูนยผูขาย คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

• จัดการความคิดเห็นของลกูคาไดอยางไร?
ทานสามารถใชวิธีตอไปน้ีเพ่ือจัดการความคิดเห็นของลูกคาได (ดูเพจดานลาง)

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=GRTPNYUAU5EQ9RGU&ref_=xx_GRTPNYUAU5EQ9RGU_a_r19_cont_sgsearch
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สถานะความพึงพอใจ
ของลูกคา ระดับประสิทธิภาพ

ขอความคิดเห็นจากลูกคา
ขอความคิดเห็นจากลูกคาในทุกการส่ือสาร และกระตุนลูกคาใหคลิกลิงค“แสดงความคิดเห็นตอ
ลูกคา”:http://www.amazon.com/exec/obidos/account-access-login/ และทําการ
ประเมิน

ตรวจสอบการประเมินผล
เชิงลบ

ทุกการประเมินผลเชิงลบท่ีไดรับจะตองไดรับการตรวจสอบ เพ่ือคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา 
และทําการแกไข

พยายามปรับปรุงการ
ประเมินผล

ในกรณีสวนใหญ ทานรวมมือกับลูกคา เพ่ือเจรจาการคืนเงิน เปล่ียนสินคาและมอบบัตรกํานัล เพ่ือ
ยกระดับประสบการณการชอปปง เพ่ือเพ่ิมอัตราสวนของการรีวิวเชิงบวก

ติดตามการประเมินอยาง
ใกลชิด

ตรวจสอบความคิดเห็นเชิงลบทุกสัปดาห พยายามรักษาอัตราการประเมินท่ีดี 95% คะแนนความ
คิดเห็นถึง 4.5 หรือมากกวา

รับประกันขอกําหนดการ
ปฏิบัติการ

เพ่ือยืนยันวาการรีวิวมีประโยชนตอลูกคา ผูขายตองปฏิบัติตามนโยบายการประเมินสินคาของลูกคา
ตามการดําเนินการจัดการท้ังหมด

• ดูความคิดเห็นของลูกคาไดอยางไร
การประเมินเชิงลบเปนปจจัยสําคัญของการจัดการความคิดเห็น ทานสามารถจัดการและตรวจสอบความคิดคิดเห็น
ผูขายไดผานตัวชวยจัดการความคิดเห็น ความคิดเห็นเชิงลบท่ีเก่ียวของกับบริการจัดสงท่ีใหบริการโดย Amazon
ทานสามารถขอใหนําออกได

หลังจากตรวจสอบความคิดเห็น Amazon อาจจะลบการประเมินผลเชิงลบ และการ
ประเมินผลน้ีจะไมแสดงในเกณฑช้ีวัดประสิทธิภาพของผูซ้ือ รีวิวจากลูกคาจะเก็บ และแสดง
หมายเหตุของ Amazon หน่ึงรายการ “สินคาน้ีจัดสงมาจาก Amazon เราจะรับผิดชอบตอ
การจัดสงน้ี”

หาก Amazon พบวามีเน้ือหาใดๆ ท่ีเก่ียวของสภาพของสินคาท่ีระบุไวในขอมูลสินคา 
(สินคาใหม,สินคามือสองและอ่ืนๆ) ของทานในการประเมินผล หรือทาน (ไมใช Amazon)  
จัดหาหรือจัดการเพ่ือใหบริการใดๆ แกลูกคา ความคิดเห็นและการประเมินเชิงลบน้ีก็จะ
ยังคงอยูเหมือนเดิม

นโยบายของ Amazon ระงับพฤติกรรมใดๆ ท่ีอาจรบกวนการบริการปกติของ Amazon
ลบการประเมินเชิงลบตองใชเวลาและแรงงานของคนตามท่ีกําหนดทําการตรวจสอบและ
ดําเนินการ โปรดอยาสงคําขอลบขอผิดพลาดหรือการคาดเดาของตนเองในจํานวนท่ีมาก
ส่ิงน้ีอาจจะสงผลการบริการท่ัวไปของ Amazon ท่ีมีตอผูขาย
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3.4.3 ลูกคาขอเปล่ียนคืนสินคาสําหรับคําส่ังของ FBA
การขอเปล่ียนคืนสินคาเปนหน่ึงในหัวขอท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริการหลังการขาย นอกจากน้ียังจะสงผลตอประสบการณการชอปปง
ของลูกคาเปนอยางมาก เราจะจัดการข้ันตอนการคืนสินคาท่ีตรงตามเง่ือนไขการคืนสินคาในนามของผูขายตามนโยบายการคืน
สินคาของลูกคา Amazon

• นโยบายการคืนสินคาสําหรับลูกคา FBA
FBA จะเสนอการจัดสงและการบริการลูกคาใหกับคําส่ังซ้ือของทาน รวมถึงการจัดการคืนสินคาของลูกคา เราจะใช
นโยบายการคืนสินคาของลูกคา Amazon มายืนยันสินคา FBA ท่ีลูกคาซ้ือวาสอดคลองกับเง่ือนไหการคืนสินคา
หรือไม และใหบริการลูกคาดังตอไปน้ีตามเง่ือนไขท่ีสอดคลอง:

หมายเหตุ：
การลบความคิดเห็นของลูกคาจะใชสําหรับสินคาท่ีขายใน Amazon และจัดสงผาน  
Amazon Logistics Networ (AFN) เทาน้ัน คําส่ังซ้ือท่ีผูขายจัดสงดวยตนเอง
บน  Amazon (หรือในฐานะการสงคําส่ังจัดสงหลายชองทาง) ไมสอดคลองกับ
คุณสมบัติการลบความคิดเห็นของลูกคา หากทานยังสงสัยกับเง่ือนไขของการลบ
ประเมินผล กรุณาดูท่ีเพจความชวยเหลือ

หากทานมีขอสงสัยเก่ียวกับวิธีรักษาความคิดเห็นเชิงบวกและยังคงใชวิธีรักษาความคิดเห็นเชิงบวกและการประเมินผล สามารถดู
ขอสรุปของ Amazon ไดท่ี:แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการรักษาความคิดเห็นเชิงบวกและระดับการประเมินผล
และยังมีปญหาท่ีพบบอยเก่ียวกับการประเเมินผลสินคาของลูกคา กรุณาล็อคอินศูนยผูขาย และดูท่ีคําตอบเก่ียวกับปญหาของการ
ประเมินผลสินคา

การขอคืนเงิน
เราจะคืนคาธรรมเนียมท้ังหมดหรือบางสวนเม่ือลูกคาขอคืนสินคาท่ีซ้ือตามขอกําหนดในการคืน
สินคา เม่ือ Amazon คืนเงินใหกับลูกคาสําหรับคําส่ังซ้ือ FBA ของทาน เราจะหักเงินคืนท้ังหมด
หรือบางสวนจากบัญชีผูขายของทาน ในบางกรณีลูกคาไมจําเปนตองสงสินคากลับไปท่ี
คลังสินคา FBA

การคืนสินคา
เม่ือสงคืนสินคาไปยังคลังสินคา FBA เราจะประเมินสภาพสินคาท่ีสงคืนทุกรายการ หากยืนยันวา
สินคาน้ีอยูสภาพท่ีสามารถขายได เราจะทําการสงคืนไปสินคาคงคลังของทาน หากยืนยันวา
สินคาน้ีอยูในสภาพท่ีไมสามารถขายได (ตัวอยางเชนชํารุดหรือเสียหาย) เราจะประเมินฝายท่ี
รับผิดชอบตอความเสียหาย (Amazon หรือ ลูกคา) จากน้ัน เราจะตัดสินวาทานจะไดรับการ
ชดเชยหรือไม
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สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม เชนชวงเวลาท่ีเก่ียวของซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการคืนสินคา กรุณาคลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

คาธรรมเนียมเพิ่มเติม

คาธรรมเนียม
การจัดการขอเงินคืน

หากทานคืนเงินใหกับลูกคาสําหรับคําส่ังซ้ือท่ีชําระเงินแลว Amazon จะคืนเงินคาคอมมิชช่ัน
บางสวนใหทาน จํานวนเงินน้ีคือคาคอมมิชช่ันการขายท่ีชําระสําหรับสินคาน้ีหักคาธรรมเนียมการ
จัดการการคืนเงิน (5 ดอลลารสหรัฐ หรือ 20% ของคาคอมมิชช่ันการขายตามข้ันต่ําของคน
กลาง)

คาธรรมเนียม
การเขาคงคลังใหม

ในบางกรณี (ตัวอยางเชน สินคาท่ีคืนถูกเปดแลว) เราอาจจะเรียกเก็บคาธรรมเนียการเขาคงคลัง
ใหมกับลูกคา หากเปนเชนน้ี Amazon จะฝากเงินคาธรรมเนียมการเขาคงคลังใหมใหลูกคาของ
ทาน แตหาก Amazon ควรรับผิดชอบตอสภาพของสินคาท่ีสงคืน และสงคาชดเชยใหกับทานแลว 
ทานจะไมไดรับคาธรรมเนียมการเขาคงคลังใหม

คาธรรมเนียม
การดําเนินการคืนสินคา

Amazon จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการดําเนินการคืนสินคาในหมวดหมู "เคร่ืองแตงกาย" 
"นาิกา" "เคร่ืองประดับอัญมณี" "รองเทา" และ "กระเปา” สําหรับขอมูลเก่ียวของเพ่ิมเติม กรุณาดู
ท่ีคาธรรมเนียมการดําเนินการคืนสินคา

การชดเชย
ในบางกรณีบางอยาง ตัวอยางเชน สินคาสูญหายหรือเสียหายในขณะท่ีอยูในการควบคุมของ 
Amazon ทานสามารถรับคาชดเชยท่ีเก่ียวกับการขอคืนเงินสําหรับคําส่ังซ้ือ FBA ของทานได

การเปลี่ยนสินคา
Amazon อาจสงการเปล่ียนสินคาใหกับกับลูกคาท่ีคืนสินคา FBA ในกรณีน้ี Amazon จะสง
สินคาใหมจากสินคาคงคลังของทานโดยไมเสียคาใชจาย ในกระบวนการเปล่ียนคืนสินคาทานไม
ตองชําระคาธรรมเนียมใดๆ และจะไมเรียกเก็บคาใชจายสําหรับคําส่ังการเปล่ียนคืนสินคา

• การบริการขางบนน้ีอาจจะมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติมเกิดข้ึน

• จัดการการสงคืนสนิคา
หลังจากทําความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการคืนสินคาของ Amazon ทานสามารถทําความเขาใจขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการคืนสินคาตอไปได

• ข้ันตอนพื้นฐาน

สําหรับบัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพ Amazon จะอนุมัติการคืนสินคาท่ีสอดคลองกับ
นโยบายการคืนสินคาของ Amazon โดยอัตโนมัติ
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หากทานไมตองการใชนโยบายการคืนสินคาของ Amazon เพ่ือใหแนใจวาลูกคายังคง
ไดรับประสบการณการคืนสินคาอยางมีทานภาพ ทานจําเปนตองระบุนโยบายการคืน
สินคาท่ีเทียบเทาหรือเปนท่ีช่ืนชอบมากกวานโยบายการคืนสินคาของ Amazon

เราจะสงคําขอคืนสินคาท่ีไมเปนไปตามนโยบายของ Amazon หรือไดรับการยกเวนสําหรับ
การสงคืนแบบชําระเงินลวงหนา เม่ือลูกคาสงคําขอคืนสินคา Amazon สงอีเมลเพ่ือแจง
เหตุผลในการคืนสินคาของลูกคา

หากคําขอของลูกคาไมเปนไปตามนโยบายการคืนสินคาของเรา เราจะแจงใหทานทราบ
ผานอีเมล หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับคําขอคืนสินคาท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด
ของนโยบาย คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

• รายการการจัดการ

รายการการจัดการ (ตองดูลิงคหลงัจากล็อคอนิ)

ท่ีอยูสงคืนสินคาและฉลาก
ไปรษณีย การคืนเงินแบบไมสินคาคืน

คําส่ังซ้ือท่ีผูขายจัดสงดวย
ตนเอง

การคืนสินคาแบบชําระเงิน
ลวงหนา

ต้ังคาตัวเลือกแรกสําหรับ
การคืนสินคาของทาน

ตัวเลือกการคืนเงิน คําแนะนําในการคืนสินคา
แบบกําหนดเอง

ฉลากไปรษณียการคืนสินคา
แบบกําหนดเอง

การคืนสินคาแบบจัดการ
ของขวัญ

นโยบายการคืนสินคาในชวง
เทศกาล

คูมือการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม

การเขาคงคลังใหม

การคืนสินคาท่ีอาจเปน
อันตราย คืนภาษีไดอยางไร

• การคืนสินคาของลกูคาสาํหรับการขายระหวางประเทศ
เม่ือทานดําเนินการคืนสินคาสําหรับคําส่ังซ้ือระหวางประเทศ ควรทราบขอมูลตอไปน้ี:
เม่ือดําเนินการคืนสินคาสําหรับคําส่ังซ้ือลูกคาท่ีจัดสงไปท่ีรานคาอเมริกาเหนือ 3 แหง (สหรัฐอเมริกา แคนนาดา 
เม็กซิโก) ญ่ีปุน และรานคายุโรป 5 แหง (อิตาลี ฝร่ังเศส เยอรมัน สเปน และอังกฤษ) ทานจําเปนตองใชหน่ึงในวิธีการคืน
สินคา 3 รูปแบบดังน้ี:

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=15015721&language=zh_CN&ref=efph_home_cont_200379860
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200691270&language=zh_CN&ref=ag_200691270_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202174940&language=zh_CN&ref=ag_202174940_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202072200&language=zh_CN&ref=ag_202072200_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202072200&language=zh_CN&ref=ag_202072200_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200828040&language=zh_CN&ref=ag_200828040_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200828040&language=zh_CN&ref=ag_200828040_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201725630&language=zh_CN&ref=ag_201725630_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201725670&language=zh_CN&ref=ag_201725670_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201725670&language=zh_CN&ref=ag_201725670_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201725650&language=zh_CN&ref=ag_201725650_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201725650&language=zh_CN&ref=ag_201725650_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201756900&language=zh_CN&ref=ag_201756900_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201725760&language=zh_CN&ref=ag_201725760_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201725780&language=zh_CN&ref=ag_201725780_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201725780&language=zh_CN&ref=ag_201725780_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201834690&language=zh_CN&ref=ag_201834690_cont_G200708210
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202154020&language=zh_CN&ref=ag_202154020_cont_G200708210
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หมายเหตุ：
ต้ังแตวันวันท่ี 15 พฤศจิกายน ป 2019 เปนตนไป หากทานจัดสงคําส่ังซ้ือของ
ลูกคาในสหรัฐอเมริกาจากตางประเทศ ก็จําเปนตองแจงท่ีอยูการคืนสินคาใน
สหรัฐอเมริกาท่ีถูกตองใหกับ Amazon สําหรับสินคาท่ีมีมูลคานอยกวา 10
ดอลลารสหรัฐ 

วิธีการคืนสินคา

คืนเงินโดยไมคืนสินคา คืนเงินเต็มจํานวนโดยไมคืนสินคา

ใหเลือกในการคืนสินคา
ภายในประเทศ

ระบุท่ีอยูสําหรับคืนสินคาในประเทศท่ีลูกคาอยู/ทองถ่ินในประเทศ ตัวอยางเชน หากทานขาย
สินคาบน Amazon.co.uk ก็ตองระบุท่ีอยูคืนสินคาภายในสหราชอาณาจักรหากทานไมมีท่ีอยู
การคืนสินคาทองถ่ิน ก็สามารถขอความชวยเหลือจากผูใหบริการคืนสินคาระหวางประเทศได

ระบุฉลากการคืนสินคา
ระหวางประเทศ

แบบชําระเงินลวงหนา1

ระบุฉลากไปรษณียการคืนสินคาแบบชําระเงินลวงหนาดวยตนเอง ตัวอยางเชน หากทานขาย
สินคาบน Amazon.de และท่ีอยูจัดสงคือประเทศจีน ก็ตองจัดสงฉลากการคืนสินคาจาก
เยอรมันไปยังท่ีอยูของลูกคาขอแนะนําใหทานเพ่ิมรหัสติดตามในฉลากการจัดสงคืนสินคาแบบ
ชําระเงินลวงหนา

หากตองการทําความเขาใจเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอควรระวังและการดําเนินการในการคืนสินคาระหวางประเทศ กรุณาคลิกท่ีน่ีเพ่ือดู
รายละเอียด

1. ฉลากการจัดสงสินคาคืนระหวางประเทศแบบชําระเงินลวงหนา: หลังจากไดรับการย่ืนขอคืนสินคา ทานสามารถเลือก “เราจะใหฉลากไปรษณียแบบชําระ
เงินลวงหนาสําหรับการย่ืนขอน้ี” และอัปโหลดฉลากการคืนสินคาที่ชําระคาขนสงลวงหนากอน หรือสงฉลากการคืนสินคาแบบชําระเงินลวงหนาไปยัง
ลูกคาดวยอีเมลและวิธีอ่ืน เพ่ือใหลูกคาสามารถใชฉลากเพ่ือสงสินคาคืนกลับมากได หากตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับผูใหบริการฉลากแบบ
ชําระเงินลวงหนา ข้ันตอนการดําเนินงาน และอ่ืนๆ สามารถคลิกดูไดที่น่ี

• การบริการหลังการคืนสินคา
หากทานเลือกตอบรับคําขอคืนสินคาของลูกคา ก็จะตองใหความสนใจกับ
สถานการณพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีมีแนวโนมท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวางกระบวนการคืน
สินคา เชน บรรจถภัณฑสินคาชํารุดและแตกหัก หรือสินคาสูญหายหรือ
เสียหายระหวางการขนสงเปนตน

FBA จะใหบริการบรรจุภัณฑและตกแตงใหมสําหรับสินคาท่ีมีบรรจุภัณฑชํารุด
แตอยูในสภาพท่ีขายได สําหรับสินคาท่ีสอดคลองตามเง่ือนไง ระบบจะบรรจุ
ภัณฑใหมอัตโนมัติ การบริการน้ีสามารถลดการสูญหายของสินคาของทานได
อยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมอัตราการละท้ิงสินคา และตนทุนการดําเนินงาน
ของทานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูขายและความย่ังยืนของทรัพยากร
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• หมวดหมูสินคาท่ีสามารถใชการบริการบรรจุภัณฑใหมได
หลังจากเพ่ิมหมวดหมูในการบริการบรรจุภัณฑใหม สินคาของทานจะถูกรวมโดยอัตโนมัติ ประกอบดวย:

• การบริการตกแตงใหม
Amazon ใหการบริการบรรจุภัณฑอ่ืนผานการตกแตงใหมท่ีสามารถเลือกได FBA จะใหบริการตกแตงใหมท่ี
สอดคลองกันสําหรับสินคาหลายประเภทท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชนติดเทปกาวใหม ติดกาวใหมและเขาเลมใหม 
ลอกเทปกาว ฉลากท่ีไมใชสินคาและสติกเกอรท่ีมากเกินไปออก การตกแตงรองและเคร่ืองแตงกายใหมอาจ
รวมถึงการทําความสะอาดดวยไอน้ํา และการกําจัดคราบและกล่ิน และอ่ืนๆ
ทานสามารถเขาสูศูนยระบบเพ่ือแกไขการต้ังคาการตกแตงใหมไดตลอดเวลา

• การประเมินการคืนสินคา
หลังจากคืนสินคาสําเร็จ ลูกคาสามารถใหความคิดเห็นตอประสบการณการคืนสินคาได เพ่ือเปนการยกระดับ
ประสิทธิภาพใหดีข้ึน ความคิดเห็นการคืนสินคาของลูกคาเปนปจจัยสําคัญท่ีผูขายตองใหความสนใจในการดําเนินการ
คืนสินคา การกระทําของทานในแตละข้ันตอนของชวการคินสินคาอาจสงผลตออัตราผลความไมพึงพอใจในการคืน
สินคา (RDR) เกณฑช้ีวัด 3 ประการตอไปน้ีจะสงผลตอประสบการณการคืนสินคาโดยรวม

• การบริการบรรจุภัณฑใหม
FBA จะทําการบรรจุภัณฑใหมใหสินคาท่ีลูกคาสงคืนตามท่ีสอดคลองเง่ือนไข เพ่ือใหสามารถขายเปนสินคาใหม
ได การบริการน้ีเหมาะสําหรับสินคาขายปลีกกับสินคาสงคืนโดย FBA และไมสามารถปดใชงานไดในการต้ัง
คาของทาน

• Amazon จะทําการประเมินสินคาท่ีสงคืนทุกรายการ เพ่ือยืนยันวาสามารถทําการบรรจุภัณฑใหมได
หรือไม

• บรรจุภัณฑใหมประกอบดวย เปล่ียนถุงพลาสติก PE หรือบรรจุภัณฑฟลมฟองท่ีตองเปล่ียน หรือ
สินคาท่ีใสในกลองใหม รวมไปถึงทําการหอบรรจุภัณฑใหมท่ีประกอบดวย กลองบรรจุภัณฑ (สินคาท่ี
มีแบรนดและไมมีแบรนด) และถุงพลาสติกโพลีเอทิลี

หมวดหมูท่ีมีคุณสมบัติบรรจุภัณฑใหม
การซอมแซมบาน เคร่ืองใชภายในหองครัว ของใชสัตวเล้ียง กีฬา

ประเภทเฟอรนิเจอร สํานักงาน ยานยนตและกีฬา กลองและภาพถาย

โทรศัพทมือถือ การจัดสวนสนามหญา เคร่ืองใชธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
วิทยาศาสตร เคร่ืองดนตรี

รองเทา เคร่ืองแตงกาย ประเภทแฟช่ัน -

เกณฑช้ีวัดท่ีสงผลตอการประเมินการคืนสินคา

อัตราความคิดเห็นการคืน
สินคาในเชิงลบ

หมายความวาคําขอคืนสินคาท่ีมีความคิดเห็นการคืนสินคาในเชิงลบของลูกคา เปนเปอรเซ็นต
ของคําขอคืนสินคาท่ีมีผลท้ังหมด สําหรับคํารองขอคืนสินคาแตละรายการ เราจะทําการ
สอบถามลูกคาวาผูขายแกไขปญหาการขอคืนสินคาแลวหรือไม หากลูกคาแสดงใหเห็นปญหา
การขอคืนสินคายังไมไดรับการแกไข เราถือวาเปนความคิดเห็นเชิงลบ

อัตราการตอบสนองลาชา อัตราการตอบสนองลาชาคือเปอรเซ็นตท่ีทานไมไดรับอนุมัติการขอคืนสินคา  การคืนเงินหรือ
ปดคําขอคืนสินคาอยางมีประสิทธิภาพตามคําขอภายใน 48 ช่ัวโมงหลังจากไดรับคําขอ

อัตราการปฏิเสธอยางไมมี
ประสิทธิภาพ

หมายถึงเปอรเซ็นตของคําขอคืนสินคาท่ีเปนไปตามนโยบายการคืนสินคา แตถูกปฏิเสธอยางไม
ถูกตอง ถาการขอคืนสินคาสอดคลองกับขอกําหนดนโยบาย ผูขายควรใหเงินคืนเต็มจํานวนแก
ลูกคา และอนุมัติคําขอหรือแกไขปญหาของลูกคา
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เราควรทําอยางไรเพ่ือปรับปรุงการประเมินการคืนสินคา?

ตอไปน้ีเปนขอเสนอแนะของการปรับปรุงการประเมินการคืนสินคา 
ทานสามารถล็อคอินบัญชีผูขาย Amazon ของทานกอน และทํา
การจัดการการประเมินการคืนสินคาตามสถานการณของตนเอง
 ทานสามารถใชการอนุมัติคืนสินคาโดยอัตโนมัติได
 ทานจะตองตรวจสอบคําขอคืนสินคาทุกวันหรือไม เม่ือทานไม

ตอบคําขอคืนสินคา คําขอน้ีอาจจะไดรับการตอบสนองในเชิงลบ
 หากทานตอบกลับลูกคาไดอยางรวดเร็วภายใน 2 วัน พวกเขาไม

นาจะตอบสนองเชิงลบ
 ทานตองแกไขปญหาของลูกคาอยางกระตือรือรน การปฏิเสธคํา

ขอคืนสินคาโดยไมแกไขปญหาของลูกคามีแนวโนมท่ีจะไดรับการ
ตอบสนองเชิงลบจากลูกคา

 ทานตองใหความสนใจกับการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงลบ คํา
ขอคืนสินคาท่ีไดรับความคิดเห็นเชิงลบมีแนวโนมท่ีจะนําไปสูการ
ชดเชยจากลูกคา

 ทานสามารถใชตัวชวยจัดการความคิดเห็นติดตอส่ือสารกับ
ลูกคาได

 ทานสามารถใช เทมเพลต “การบริการขอความของลูกคาและ
ผูขาย” เพ่ือการส่ือสารกับลูกคาใหดีข้ึน รายละเอียดกรุณาดูท่ีเทม
เพลตอีเมลของการบริการขอความของลูกคากับผูขาย

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม เชนชวงเวลาท่ีเก่ียวของซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการคืนสินคา กรุณาคลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

3.4.4 นโยบายการชดเชยสําหรับสินคาคงคลังท่ีสูญหายหรือเสียหาย
หลังจากขายสินคาของทาน หรือหลังจากยืนยันการคืนสินคา หากสินคาคงคลังของทานสูญหายหรือเสียหายในระหวางท่ีผู
ใหบริการขนสงแบบครบวงจรคลังสินคา FBA หรือการจัดสงไปยังลูกคา Amazon อาจใหบริการหลังการขายท่ีเก่ียวของกับทาน:

• ชดเชยดวยสินคาท่ีมี FNSKU เดียวกัน 
• ชดเชยรายไดโดยประมาณของทานจากการขายสินคาประเภทเดียวกัน
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https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G201747150?language=zh_CN&ref=ag_G201747150_cont_G201887610
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คนหาหรือแกไขสินคาสญูหายไดอยางไร?
หากทานยืนยันวาสินคาคงคลังของทานสูญหาย กรุณาล็อคอินศูนยผูขาย และใชเคร่ืองมือ
และรายงานดังตอไปน้ี:
• เพจจัดการคําส่ังซ้ือ (ตามการคนหา SKU หากสอดคลองกับสินคาเพียงช้ินเดียวให

คนหาโดย ASIN) ใช “การคนหาข้ันสูง” คนหาในคําส่ังซ้ือท่ีรอดําเนินการและสินคาท่ีจอง
ไว

• รายงานการปรับสินคาคงคลัง
• รายงานรายละเอียดสถานะของสินคาคงคลัง
• รายงานรายละเอียดสินคาท่ีนําออกจากคงคลัง
• รายงานสินคาคงคลังท่ีไดรับ
• รายงานการชดเชย
• รายงานสินคาคงคลังรายวัน
• ทานยังสามารถตรวจสอบไดวามีการแจงการชดเชยจาก FBA ในบัญชีอีเมลของทาน

หรือไม
หากทานไมสามารถแกไขปญหาสาเหตุของการสูญเสียของสินคาคงคลังได สามารถ
ติดตอฝายสนับสนุนพารทเนอรผูขายได

ยืนยันการชดเชยไดอยางไร?
ปจจัยท่ี Amazon จะพิจารณาเม่ือกําหนดคาชดเชยไดแก :
• ประวัติการขายของทานเปนอยางไร
• บนเว็บไซตของ Amazon ราคาเฉล่ียของสินคาน้ีท่ีขายผาน FBA คือเทาใร
• ประวัติการขายของ ASIN ท่ีกําหนดเปนอยางไร

หมายเหตุ：
หากสินคาคงคลังท่ีสูญเสียซ่ึง Amazon ไดชดเชยไปน้ันไดรับกลับคืนมา หรือ
ยืนยันการชดเชยไมถูกตองในภายหลัง Amazon ทดแทนโดยการใชสินคาอ่ืนท่ี
เหมือนกับ FNSKU หรือยกเลิกจํานวนเงินท่ีออกในบัญชีของทาน
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https://sellercentral.amazon.com/gp/help/28141?language=zh_CN&ref=ag_28141_cont_G200213130&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200453260?language=zh_CN&ref=ag_200453260_cont_G200213130&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200453240?language=zh_CN&ref=ag_200453240_cont_G200213130&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200989110?language=zh_CN&ref=ag_200989110_cont_G200213130&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200453220?language=zh_CN&ref=ag_200453220_cont_G200213130&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200732720?language=zh_CN&ref=ag_200732720_cont_G200213130&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200453200?language=zh_CN&ref=ag_200453200_cont_G200213130&ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1


คูมือคําแนะนํา Fulfillment By Amazon(FBA) – การจัดการสินคาคงคลัง Fulfillment By Amazon (FBA)
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

• ขอกําหนดในการไดรับการชดเชย
นโยบายของ Amazon หามพฤติกรรมใด ๆ ท่ีอาจขัดขวางไมให Amazon ใหบริการตามปกติแกผูขายรายอ่ืน
ตัวอยางเชน พฤติกรรมดังตอไปน้ีประกอบดวย:ยืน่คําขอรับคาชดเชยโดยไมผานการตรวจสอบอยางเพียงพอ ,ยื่น
คําขอรับคาชดเชยอยางเรงรีบ หรือ สงคําขอจาํนวนมากในเวลาอันสั้น และอ่ืน พฤติกรรมเหลาน้ีอาจจะทําให 
Amazon ตองใชเวลาและแรงงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือดําเนินการกับคําขอของทาน จนสงผลตอความคืบหนาในการย่ืนคําขอ
คาชดเชยของผูขายรายอ่ืน

ขณะเดียวกัน Amazon ยังมีขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับสินคาท่ีจําเปนตองไดรับการชดเชย:

สินคาท่ีเก่ียวของ

สินคาท่ีเสียหายในคลังสินคา FBA สินคาท่ีถูกวางตําแหนงผิดในคลังสินคา FBA

สินคาท่ีสูญหายหรือเสียหายจากผูใหบริการขนสง หรือผูจัด
จําหนายท่ีไดรับความไววางใจจากเราในการจัดสงสินคาใหกับ
ลูกคา

สินคาท่ีสูญหายหรือเสียหายในระหวางท่ีผูใหบริการขนสงท่ี
รวมมือกับ Amazon โลจิสติกสไปยังคลังสินคา FBA (บรรจุ
ภัณฑพัสดุขนาดเล็กผูใหบริการขนสงจัดสงแบบไมเต็มคัน/
เต็มคัน)

สินคาท่ีไมเก่ียวของ

สินคาท่ี FBA หามจัดสง สินคาท่ีไมสอดคลองกับเง่ือนไขของสินคาคงคลัง FBA

สินคาบรรจุภัณฑพัสดุขนาดเล็กท่ีใชโลจิสติกสผูใหบริการขนสง
ท่ีรวมมือกับ Amazon และบรรจุภัณฑไดรับความเสียหาย

สินคาชํารุด หรือสินคาท่ีลูกคา ผูจัดจําหนาย หรือผูขายทํา
สูญหายหรือเสียหาย

สินคาท่ีหมดอายุ สินคาท่ีชํารุดเสียหายแลวเม่ือสงไปถึงคลังสินคา FBA

สินคาสูญหายหรือไดรับความเสียหายในระหวางการดําเนินการ
คําส่ังนําออก -

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอกําหนดและรายละเอียดของการชดเชยสินคาคงคลังท่ีสูญหายและเสียหาย กรุณาคลิกท่ีน่ี
(ตองล็อคอิน) เพ่ือดู
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3.5 คําอธิบายคําศัพทในบทนี้

ช่ือ คําอธิบาย

สินคาท่ีบรรจุเปนกลอง
หมายถึงสินคาท่ีบรรจุภัณฑรวมกันและสามารถขายเดียวๆได เม่ือขายแลว
จะตองแยก สินคาในน้ันจะตองขายเดียวๆ หรือสามารถจัดเตรียมตามความ
ตองการขอสินคาท่ีบรรจุและจําหนายในหลายๆ แพ็ค

บัญชีแผนการขายแบบมือ
อาชีพ

บัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพเปนบัญชีผูขายท่ีเขารวมแผนการขายแบบ
อาชีพของ Amazon ผูขายประเภทน้ีจะมีคาธรรมเนียมการใชงานเว็บไซต 
Amazon สามารถอัปเกรดการบริการหรือฟงกช่ันตางๆ เชนการยกเวนคา
คอมมิชช่ันการขาย และการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามช้ิน และอ่ืนๆ

บันชีการขายในฐานะบุคคล
ท่ัวไป

บัญชีแผนการขายบุคคลท่ัวไปเปนบัญชีผูขายท่ีเขารวมแผนการขายบุคคล
ท่ัวไปฟรี และจะไดรับสิทธ์ิการบริการและฟงกช่ันพ้ืนฐานเทาน้ัน และตองชําระ
คาธรรมเนียมการใชงานเพ่ิมเติม

สัปดาหการตรวจสอบ
คะแนน

Amazon จะประเมินมาตรฐานขอจํากัดคลังสินคาของทานตามไตรมาส 
พ้ืนฐานการประเมินคือ คา IPI ของทาน ในชวง “สัปดาหตรวจสอบคะแนน”
เวลาโดยท่ัวไปคือสัปดาหท่ี 6 กอนสินคาไตรมาสและสัปดาหสุดทาย

กลองจดหมาย 
PO,APO,FPO หรือ DPO 

PO (Post Office) ไปรษณีย APO (Army Post Office) ไปรษณีย
กองทัพบก FPO (Fleet Post Office) ไปรษณียกองทัพเรือ DPO 
(Diplomatic Post Office) ไปรษณียการทูต ในสหรัฐอเมริกา มีเพียง
USPS  (ไปรษณียของสหรัฐอเมริกา) ถึงสามารถสงไปรษณียท่ีอยู PO 
Box หรือ APO/FPO/DPO (ประกอบดวย EMS,HKEMS,พัสดุขนาดใหญ 
CN ขนาดใหญ,HK ,ขนาดเล็กHK ,ขนาดเล็ก CN ,ขนาดเล็ก SW 
)UPS,FedEx,DHL,TNT ไมสามารถสงไปท่ีท่ีอยู PO Box หรือ
APO/FPO/DPO 

ซัพพลายเออรสงคืนสินคา
ระหวางประเทศ

เม่ือลูกคาในตางประเทศคืนคําส่ังซ้ือท่ีทานจัดสงเอง ซัพพลายเออรสงคืน
สินคาระหวางประเทศจะใหความชวยเหลือทาน พวกเขาจะรับสงคืนสินคา
จากลูกคา และหลังจากดําเนินการจะทําการจัดสงคืนใหทาน โดยสงใหลูกคา
คนอ่ืนหรือใหวิธีอ่ืน

โปรแกรมปฏิบัติการ

หากถูกยกเลิกทานสมบัติการจัดสงแบบพรีเมียมเน่ืองจากสาเหตุหลาย
ประการ ทาตอง ทานตองสงโปรแกรมปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เน้ือหาจะตองมีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา และวางแผนวาจะแกปญหา
เหลาน้ีอยางไรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

อัตราความไมพึงพอใจของ
ลูกคา (NCX) 

อัตราความไมพึงพอใจของลูกคา (NCX) เทากับจํานวนคําส่ังซ้ือท่ีลูกคา
รายงานปญหาเก่ียวกับสินคา หรือขอมูลสินคาหารดวยจํานวนคําส่ังซ้ือ
ท้ังหมด

ฉลากการคืนสินคาระหวาง
ประเทศแบบชําระเงิน

ลวงหนา

หลังจากไดรับการย่ืนขอคืนสินคา ทานสามารถเลือก “เราจะใหฉลาก
ไปรษณียแบบชําระเงินลวงหนาสําหรับการย่ืนขอน้ี” และอัปโหลดฉลากการ
คืนสินคาท่ีชําระคาขนสงลวงหนากอน หรือสงฉลากการคืนสินคาแบบชําระ
เงินลวงหนาไปยังลูกคาดวยอีเมลและวิธีอ่ืน เพ่ือใหลูกคาสามารถใชฉลาก
เพ่ือสงสินคาคืนกลับมากได
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การบริการ Fulfillment By Amazon (FBA)
• FBA  คืออะไร?
• การเตรียมการกอนเขาคลังสินคา FBA
• การจัดการสินคาคงคลังของ FBA
• คูมือสําหรับการใช FBA
• วิธีแกไขท่ียืดหยุนและหลากหลายของ FBA
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ

เรียนรูขอมูลเก่ียวกับโลจิสติกสเพ่ิมเติม:
• ผูขายมือใหมจะตองอานทําความเขาใจ คนหา “โลจิสติกสขามพรมแดน”
• โลจิสติกสระยะทางท่ีแรกของโลจิสติกสขามพรมแดนนําเขาFBA ควรทําอยางไร? คนหา“AGL”
• ทานสามารถจัดสงสิตาใหลูกคาไดดวยตนเอง คนหา“FBM/MFN”

เสนทางการคนหาหลักสูตร : Amazon Seller Central> ผลการดําเนินงาน > Seller University> คนหาช่ือหลักสูตร
ลิงกดวน : Amazon Seller University เว็บไซตในอเมริกาเหนือ, เว็บไซตในยุโรป, เว็บไซตในญ่ีปุน

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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หากทานคิดวาเน้ือหาท่ีเก่ียวของเปนประโยชนสําหรบัทาน กรุณาคลิก “      ” เปดไฟท่ีมุมขวาของเพจเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น ขอขอบคุณคะ!

ขอเสนอแนะในการเรียนรู
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