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ในฐานะผูขาย Amazon หนารายละเอียดสินคา (Listing) เปนวิธีท่ีงายท่ีสุดในการแสดงสินคาของทานและยังเปนวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดสําหรับลูกคาในการทําความเขาใจสินคาของทานคูมือน้ีจะใหขอมูลเบ้ืองตนท่ีครอบคลุมเก่ียวกับหนา
รายละเอียดสินคา Amazon (Listing) และอธิบายส้ัน ๆ เก่ียวกับวิธีทําความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของหนา
รายละเอียดสินคา (Listing) ผานข้ันตอนการซ้ือของลูกคา ทานยังสามารถเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเตรียมการสําหรับ
การอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา (Listing) การดําเนินการอัปโหลดและเกณฑการประเมินการตรวจสอบตนเอง
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ในฐานะผูขาย Amazon กอนท่ีทานจะอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา (Listing) จําเปนตองม่ันใจวาสินคาท่ีแสดงน้ัน
เปนไปตามขอกําหนดดังน้ันสินคาของทานจะตองไดรบัการรบัรองเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับมาตรฐานสินคา
ภายในประเทศท่ีเว็บไซตน้ันต้ังอยูนอกจากน้ีทานจําเปนตองทราบดวยวาหมวดหมูสินคาท่ีทานขายจําเปนตองไดรบั
ตรวจสอบการจัดหมวดหมูหรือไม

3.1 การรับรองเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับมาตรฐานสินคา
3.2 การตรวจสอบการจัดหมวดหมูคุณภาพสินคา
3.3 แบบทดสอบ

3. การเตรียมการกอน
อัปโหลดหนารายละเอียด
สินคา
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ส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ีมีเน้ือหาอยูท้ังหมด 4 บท หากคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมในบทอ่ืน ๆ กรุณาดูท่ีหนาเน้ือหาท่ีเก่ียวของประกอบ 
เพ่ือคนหาบทเรียนท่ีคุณตองการเรียนรู
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โลโก ประเภทการ
รับรอง คํานิยาม

FDA

เรียกเต็ม ๆวา “Food and Drug Administration” เปนหน่ึงในองคกร
ปฏิบัติการท่ีกอต้ังข้ึนในหนวยบริการดานอนามัยและมนุษยของรฐับาล
สหรัฐอเมริกา (DHHS) และหนวยงานอนามัยสาธารณสุข (PHS) ทานสามารถ
คลิกท่ีน่ีเพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม

CPC เรียกเต็ม ๆวา “Children‘s Product Certificate” หมายถึงหนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑสําหรับเด็กทานสามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม

FCC

เรียกเต็ม ๆวา  “Federal Communications Commission” คณะกรรมการ
กลางกํากับดูแลกิจการส่ือสารของสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑการใชงานวิทยุ 
ผลิตภัณฑการส่ือสารและผลิตภัณฑดิจิทัลจํานวนมากตองไดรบัการอนุมัติจาก 
FCC เพ่ือเขาสูตลาดสหรัฐอเมริกา ทานสามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม

BQB
เรียกเต็ม ๆวา “Bluetooth Qualification Body”หมายถึงการรับรองบลูทูธและ
เปนข้ันตอนการรบัรองผลิตภัณฑใด ๆท่ีใชเทคโนโลยีไรสายบลูทูธจะตองไดรบัการ
รับรอง ทานสามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม

DOT

เรียกเต็ม ๆวา “US Department of Transportation”กระทรวงคมนาคมของ
สหรัฐอเมริกาการรับรอง DOT เปนการรับรองภาคบังคับ หมายถึงผลิตภัณฑท่ี
เก่ียวกับยานยนตและอุปกรณเสริมท้ังหมดท่ีจําหนายในสหรัฐอเมรกิาตองผานการ
รับรอง  DOT มีเครื่องหมาย DOT ทานสามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม

IC
เรียกเต็ม ๆวา “Industry Canada”มาตรฐานการตรวจสอบสําหรับอุปกรณ
ปลายทางอนาล็อกและดิจิตอลท่ีระบุโดย Industry Canada  ทานสามารถคลิกท่ีน่ี
เพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม

3.1.1 ความหมายของการรับรองสนิคา
องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) กําหนดการรับรองผลิตภัณฑเปน "บุคคลท่ีสามท่ีตรวจสอบและประเมินระบบ
การจัดการคุณภาพของบริษัทและการทดสอบประเภทตัวอยางเพ่ือยืนยันวากระบวนการผลิตและการบริการของบริษัทเปนไปตาม
ขอกําหนดหรือไม หรือวามีความสามารถในการผลิตสินคาท่ีตรงตามขอกําหนดของมาตรฐานอยางตอเน่ืองและม่ันคงและมี
ข้ันตอนการรับรองท่ีเปนลายลักษณอักษรหรือไม”

3.1 การรับรองเปนลายลกัษณอกัษรเกี่ยวกับมาตรฐานสนิคา

3

3.1.2 ประเภทการรับรองผลิตภัณฑท่ัวไป
• เว็บไซตในอเมริกาเหนือ

https://www.fda.gov/
https://www.cpsc.gov/Testing-Certification/Childrens-Product-Certificate-CPC
https://www.fcc.gov/
https://www.bluetooth.com/
https://www.transportation.gov/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/eng/home
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โลโก ประเภทการ
รับรอง คํานิยาม

PSE

เรียกเต็ม ๆวา “Product Safety of Electrical Appliance & Materials” ระบบการ
เขาถึงตลาดภาคบังคับสําหรับเคร่ืองใชไฟฟาในญ่ีปุนเปนเน้ือหาสําคัญท่ีระบุไวใน "กฎหมาย
ดานความปลอดภัยของเคร่ืองใชไฟฟา" ในญ่ีปุนซ่ึงแบงเคร่ืองใชไฟฟาออกเปน 
"เคร่ืองใชไฟฟาเฉพาะ" และ "เคร่ืองใชไฟฟาท่ีไมเฉพาะเจาะจง”  ทานสามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม

TELEC 
เรียกเต็ม ๆวา“Telecom Engineering Center” เปนองคกรการรับรองหลักท่ีจด
ทะเบียนสําหรับการรับรองความสอดคลองของอุปกรณไรสายในญ่ีปุน  ทานสามารถคลิก
ท่ีน่ีเพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม

VCCI 
เรียกเต็ม ๆวา “Voluntary Control Council for Interference by Information 
Technology Equipment” เปนเคร่ืองหมายรับรองความเขากันไดของแมเหล็กไฟฟา
ญ่ีปุน  ทานสามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม

โลโก ประเภทการ
รับรอง คํานิยาม

CE
เรียกเต็ม ๆวา “Conformite Europeenne” เปนเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัย
ประเภทหน่ึงถือไดวาเปนหนังสือเดินทางสําหรับผูผลิตในการเปดและเขาสูตลาดยุโรป ทาน
สามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม

RoHS เรียกเต็ม ๆวา “Restriction of Hazardous Substance” เปนมาตรฐานภาคบังคับท่ี
กําหนดโดยกฎหมายของสหภาพยุโรป ทานสามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม

Erp
เรียกเต็ม ๆวา“Energy-related Products” หมายถึงผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับพลังงาน 
เปนสวนการรับรองประสิทธิภาพการใชพลังงานของการรับรอง CE ทานสามารถคลิกท่ีน่ี
เพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม

GS เรียกเต็ม ๆวา“Geprüfte Sicherheit” หมายถึงเคร่ืองหมายรับรองความปลอดภัยของ
เยอรมันท่ีไดรับการยอมรับจากตลาดยุโรป ทานสามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม

E-Mark

หมายถึง ตลาดกลางยุโรปสําหรับผลิตภัณฑรถยนตและช้ินสวนดานความปลอดภัย เสียง
และไอเสียและอ่ืน ๆท้ังหมดจะตองเปนไปตามขอบังคับของสหภาพยุโรป [EEC Directives 
] และขอบังคับของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงยุโรป [ECE Regulation ]ทานสามารถ
คลิกท่ีน่ีเพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม
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• เว็บไซตในยุโรป

• เว็บไซตญี่ปุน

https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/consumer/pse/index.html
https://www.tele.soumu.go.jp/j/material/test.html
http://www.vccivadodara.org/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en
https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign_en
http://www.cbsworld.com.cn/stan-gs.htm
http://www.cbsworld.com.cn/stan-e-mark.htm
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3.1.3 ประเภทการรับรองผลิตภัณฑเพิ่มเติม

• เว็บไซตสหรัฐอเมริกา
• การรับรอง FDA ในสหรัฐอเมริกา:FDA คือการเรียกยอ ๆ ของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug 
Administration) หน่ึงในหนวยงานบริหารท่ีจัดต้ังโดยรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาในหนวยบริการดานอนามัยและมนุษย (DHHS) และ
หนวยงานอนามัยสาธารณสุข (PHS) ความรับผิดชอบของ
หนวยงานคือการรับรองความปลอดภัยของอาหาร 
เคร่ืองสําอาง ยา สารชีวภาพ อุปกรณทางการแพทยและ
ผลิตภัณฑทางรังสีวิทยาท่ีผลิตหรือนําเขาในสหรัฐอเมริกาหาก
ผลิตภัณฑผูขายขายเก่ียวของกับอาหาร ยาหรือผลิตภัณฑใด ๆ 
ท่ีจําเปนตองสัมผัสกับรางกายมนุษยทุกคนจะตองสงการรับรอง
ดังกลาวมิฉะน้ันจะตองเผชิญกับความเส่ียงท่ีจะถูกบังคับใหเพิก
ถอนผลิตภัณฑ เรียนรูเพ่ิมเติมสามารถคลิกดูขอมูลเพ่ิมเติม

ตัวอยางสินคา: อาหาร เคร่ืองสําอาง ยา สารชีวภาพ อุปกรณ
ทางการแพทย ผลิตภัณฑทางรังสีวิทยาและอ่ืน ๆ

• การรับรอง CPC ในสหรัฐอเมริกา:กฏหมายวาดวยเร่ืองความ
ปลอดภัยของสินคาอุปโภคบริโภค (CPSA) ผูผลิตและผูนําเขา
ผลิตภัณฑสําหรับเด็กตองข้ึนอยูกับผลการทดสอบของ
หองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรอง CPSC ไดใหใบรับรอง
ผลิตภัณฑสําหรับเด็กเปนลายลักษณอักษร (Children‘s 
Product Certificate, CPC) เพ่ือยืนยันวาผลิตภัณฑสําหรับ
เด็กเปนไปตามกฎระเบียบดานความปลอดภัย CPC ใชสําหรับ
ผลิตภัณฑท้ังหมดท่ีกําหนดเปาหมายไปท่ีเด็กอายุ 12 ปข้ึนไป เชน 
ของเลน เปล เคร่ืองแตงกายเด็กและอ่ืน ๆ ถาผลิตในประเทศ
สหรัฐอเมริกาผูผลิตตองรับผิดชอบในการจัดหาและถาผลิตใน
ประเทศอ่ืน ๆ ผูนําเขาจะตองรับผิดชอบในการจัดหาให เรียนรู
เพ่ิมเติมสามารถคลิกดูขอมูลเพ่ิมเติม

ตัวอยางสินคา:ของเลนไฟฟา ของเลนส่ัน จุกหลอก เคร่ืองแตง
กายเด็ก รถเข็น เปล คอกสําหรับเด็ก สายรัด เกาอ้ีนิรภัย หมวก
กันน็อคจักรยานและอ่ืน ๆ
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https://www.fda.gov/
https://www.cpsc.gov/Testing-Certification/Childrens-Product-Certificate-CPC
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• การรับรอง FCC ของสหรัฐอเมริกา:FCC เรียกยอ ๆวา
คณะกรรมการกลางกํากับดูแลกิจการส่ือสารของสหรัฐอเมริกา
(Federal Communications Commission) FCC 
ประสานงานการส่ือสารภายในประเทศและระหวางประเทศโดยการ
ควบคุมวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โทรคมนาคม ดาวเทียมและ
สายเคเบิล ผลิตภัณฑการใชงานวิทยุ ผลิตภัณฑการส่ือสารและ
ผลิตภัณฑดิจิทัลจํานวนมากตองไดรับการอนุมัติจาก FCC เพ่ือ
เขาสูตลาดสหรัฐอเมริกา เรียนรูเพ่ิมเติมสามารถคลิกดูขอมูล
เพ่ิมเติม

ตัวอยางสินคา:คอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณตอพวง 
เคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน เคร่ืองมือไฟฟา ผลิตภัณฑเสียงและ
วิดีโอโคมไฟ ผลิตภัณฑไรสาย ผลิตภัณฑประเภทของเลน 
ผลิตภัณฑรักษาความปลอดภัย เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมและอ่ืน 
ๆ

• การรับรอง DOT ของสหรัฐอเมริกา:DOTเปนกระทรวง
คมนาคมของสหรัฐอเมริกา
ช่ือยอภาษาอังกฤษของ( US Department of 
Transportation) ความรับผิดชอบคือการพัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการขนสงจัดทําขอบังคับ
และหนังสือรับรองเก่ียวกับยานพาหนะตาง ๆและสินคาอันตราย
ตาง ๆท่ีนําเขาสหรัฐอเมริกาการรับรอง DOT เปนการรับรอง
ภาคบังคับ หมายถึงผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับยานยนตและ
อุปกรณเสริมท้ังหมดท่ีจําหนายในสหรัฐอเมริกาตองผานการ
รับรอง  DOT มีเคร่ืองหมาย DOT เรียนรูเพ่ิมเติมสามารถคลิกดู
ขอมูลเพ่ิมเติม

ตัวอยางสินคา:ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับยานยนตและอุปกรณเสริม

• เว็บไซตยุโรป:
• การรับรอง CE ของสหรัฐอเมริกา:ในตลาดสหภาพยุโรป

เคร่ืองหมาย "CE” เปนเคร่ืองหมายรับรองภาคบังคับไมวาจะเปน
ผลิตภัณฑท่ีผลิตโดยองคกรของสหภาพยุโรปหรือผลิตภัณฑท่ี
ผลิตในประเทศอ่ืนหากคุณตองการหมุนเวียนอยางเสรีในตลาด
สหภาพยุโรป ก็จําเปนตองติดเคร่ืองหมาย “CE” เพ่ือแสดงวา
ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดพ้ืนฐานของคําส่ัง "วิธีการใหมใน
การประสานงานทางเทคนิคและการกําหนดมาตรฐาน" ของ
สหภาพยุโรป น่ีเปนขอกําหนดภาคบังคับของกฎหมายสหภาพ
ยุโรปเก่ียวกับผลิตภัณฑ CE ครอบคลุมผลติภัณฑท่ีกวางขวาง
มากข้ึนโดยหลักการผลิตภัณฑมากกวา 90% จะตอง CE 
เรียนรูเพ่ิมเติมสามารถคลิกดูขอมูลเพ่ิมเติม

ตัวอยางสินคา:ผลิตภัณฑท้ังหมดท่ีหมุนเวียนอยางเสรีในตลาด
สหภาพยุโรป
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https://www.fcc.gov/
https://www.transportation.gov/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en
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• การรับรอง RoHS ของยุโรป:RoHS (Restriction of 
Hazardous Substance) เปนมาตรฐานภาคบังคับท่ีกําหนด
โดยกฎหมายของสหภาพยุโรปซ่ึงสวนใหญใชในการควบคุม
มาตรฐานวัสดุของผลิตภัณฑไฟฟาและควบคลุมมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเพ่ือทําใหเอ้ือตอสุขภาพของมนุษยและการปกปอง
ส่ิงแวดลอมมากข้ึน เรียนรูเพ่ิมเติมสามารถคลิกดูขอมูลเพ่ิมเติม

ตัวอยางสินคา:เคร่ืองใชภายในครัวเรือนขนาดใหญ/ เล็ก ของ
เลน อุปกรณสันทนาการและกีฬา อุปกรณแสงสวาง อุปกรณผูใช 
อุปกรณดนตรี IT อุปกรณส่ือสารระยะไกลและอ่ืน ๆ

• เว็บไซตญี่ปุน:
• การรับรอง PSE ของญี่ปุนการรับรอง PSE (Product 

Safety of Electrical Appliance & Materials) เปนระบบการ
เขาถึงตลาดภาคบังคับสําหรับเคร่ืองใชไฟฟาในญ่ีปุนเปนเน้ือหา
สําคัญท่ีระบุไวใน "กฎหมายดานความปลอดภัยของ
เคร่ืองใชไฟฟา" ในญ่ีปุนซ่ึงแบงเคร่ืองใชไฟฟาออกเปน 
"เคร่ืองใชไฟฟาเฉพาะ" และ "เคร่ืองใชไฟฟาท่ีไมเฉพาะเจาะจง” 
ผลิตภัณฑท่ีอยูในรายการแคตตาล็อก "เคร่ืองใชไฟฟาเฉพาะ" ใน
ตลาดญ่ีปุนจะตองไดรับการรับรองโดยหนวยรับรองบุคคลท่ีสาม
ท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวงเศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรม
ของญ่ีปุนไดรับใบรับรองการรับรองและติดเคร่ืองหมาย  PSE
รูปเพชรบนแผนปายสําหรับผลิตภัณฑในแคตตาล็อก 
"เคร่ืองใชไฟฟาท่ีไมเฉพาะเจาะจง" การเขาสูตลาดญ่ีปุนจะตอง
ผานการทดสอบตัวเองและคําใหการของตนเอง เพ่ือยืนยันการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคเคร่ืองใชไฟฟาของญ่ีปุนและติด
เคร่ืองหมาย PSE แบบกลมบนแผนปาย เรียนรูเพ่ิมเติมสามารถ
คลิกดูขอมูลเพ่ิมเติม

ตัวอยางสินคา:อะแดปเตอร AC ไดรเปาผม เตารีดไฟฟา เคร่ือง
ปนไฟฟา เคร่ืองโกนหนวดไฟฟาและอ่ืน ๆ
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https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/consumer/pse/index.html


Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.
ขอมูลการเรียนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา – การเตรียมการกอนอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา

• การรับรอง TELEC ของญี่ปุน: การรับรอง TELEC การรับรอง
ภาคบังคับสําหรับผลิตภัณฑไรสายของญ่ีปุนและบางสวนท่ีคลาย
กับ SRRC ภายในประเทศเปนไปตามกฎหมายเคร่ืองใชไฟฟาไร
สาย MIC ของญ่ีปุนการรับรอง TELEC เรียกอีกอยาง คือ การ
รับรอง MIC TELEC(Telecom Engineering Center) เปน
หนวยรับรองท่ีจดทะเบียนหลักสําหรับการรับรองความ
สอดคลองของอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาไรสายในญ่ีปุน 
MIC(Ministry of Internal Affairs and Communications)
เปนหนวยงานของรัฐบาลญ่ีปุนท่ีควบคุมอุปกรณความถ่ีไรสาย 
MIC เปนกระทรวงกิจการภายในของญ่ีปุนซ่ึงรับผิดชอบในการ
รวบรวมกฎระเบียบและมาตรฐานตาง ๆ TELEC เปนหน่ึงใน
หนวยงานท่ีกําหนดให MIC เรียกวาการรับรอง TELEC /การ
รับรอง MIC ก็ไดในการขายผลิตภัณฑท่ีปลอยคล่ืนความถ่ีวิทยุ 
ผลิตภัณฑจะตองเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคท่ีระบุไวใน 
"กฎหมายเคร่ืองใชไฟฟาไรสาย" และจําเปนตองมีเคร่ืองหมายการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดทางเทคนิคเพ่ือเปนหลักฐานวาผลิตภัณฑ
เปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมาย เรียนรูเพ่ิมเติมสามารถคลิกดู
ขอมูลเพ่ิมเติม

ตัวอยางสินคา:หูฟงไรสาย ลําโพงไรสาย อุปกรณบลูทูธและอ่ืน 
ๆ

• การรับรอง PSC ของญี่ปุน:ตาม “กฎหมายดานความปลอดภัย
สําหรับผลิตภัณฑท่ีใชในชีวิต” ของญ่ีปุน ผลิตภัณฑตอไปน้ีไม
สามารถขายไดหากไมมีเคร่ืองหมาย PSC:  หมออัดแรงดันและ
หมอน่ึงในครัวเรือน หมวกกันน็อก (รถยนตจักรยานและอ่ืน ๆ) 
เปล เชือกปน อุปกรณเลเซอรแบบพกพา เคร่ืองทําน้ําอุนในอาง
อาบน้ํา เคร่ืองทําน้ําอุนดวยน้ํามัน หมอตมน้ํามัน  เคร่ืองทํา
ความรอนดวยน้ํามัน เคร่ืองทําความรอนดวยกาซเม่ืออยูในหอง 
(กาซเหมืองและกาซปโตรเลียมเหลว), หมอตมน้ําพรอมเตาแกสใน
หอง (กาซเหมืองและกาซปโตรเลียมเหลว), เคร่ืองทําความรอน
แบบบังคับกําจัดไอเสีย เคร่ืองลางจานไฟฟาในตัว LPG เคร่ือง
เปาไฟฟาสําหรับหองน้ํา พัดลมไฟฟา แอร พัดลมระบายอากาศ 
เคร่ืองซักผาและโทรทัศน CRT เรียนรูเพ่ิมเติม สามารถคลิกดู
ขอมูลเพ่ิมเติม

ตัวอยางสินคา:หมอแรงดันและหมอน่ึงแรงดันในครัวเรือน หมวก
กันน็อก (รถยนต จักรยาน และอ่ืน ๆ) เชือกปนเขา อุปกรณ
เลเซอรแบบพกพา เคร่ืองซักผา โทรทัศน CRTและอ่ืน ๆ
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https://www.tele.soumu.go.jp/j/material/test.html
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สําหรับหมวดหมูสินคาบางประการผูขายไมไดรับอนุญาตใหสรางขอมูลสินคาโดยไมไดรับการอนุมัติลวงหนาจาก Amazon 
Amazon จํากัดการขายสินคาประเภทเหลาน้ีเพ่ือใหแนใจวาผลิตภัณฑของผูขายตรงตามขอกําหนดดานคุณภาพมาตรฐาน
ออนไลนและขอกําหนดเฉพาะอ่ืน ๆของประเภทสินคามาตรฐานเหลาน้ีชวยเพ่ิมความม่ันใจใหกับลูกคาในการซ้ือสินคาจาก Amazon

ดังน้ัน,กอนท่ีจะอัปโหลดสินคาผูขายตองหาหมวดหมูท่ีตองการขายกอนเพื่อดูวาจาํเปนตองไดรับการตรวจสอบหรือไม 

3.2 ความหมายของการตรวจสอบการจดัหมวดหมู
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ขอกําหนดท่ัวไปเก่ียวกับการจัดหมวดหมูสินคาและการอนุมัติคุณภาพ (ดูเว็บไซตของสหรัฐอเมริกาเปนตัวอยาง)
• แบบฟอรมขออนุมัติการจัดหมวดหมูและคุณภาพสินคา - 1

หมวดหมูสินคา เงื่อนไขท่ีอนุญาต ตองการอนุมัติหรือไม

เครื่องใชในบาน สินคาใหม สินคามือสอง สินคาท่ีไดรับการตกแตง
ใหม ไม

การออกแบบท่ี
พิเศษ สินคาใหม เง่ือนไข

อุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร

สินคาใหม สินคาท่ีไดรับการตกแตงใหม  สินคามือ
สอง คูมือการขาย

แมและเด็ก
(ยกเวนเครื่อง

แตงกาย)
สินคาใหม ไม แตอาจตองมีการขายในชวงวันหยุด

ยานยนตและกีฬา สินคาใหม สินคาท่ีไดรับการตกแตงใหม
สินคามือสอง ของสะสม เง่ือนไข

ซอฟตแวร สินคาใหม สินคามือสอง ไม แตอาจตองเปนสินคาพิเศษ

ของอุปโภค
บริโภค สินคาใหม คูมือการขาย

วีดีโอ,ดีวีดี
ดิสก Blu-ray สินคาใหม สินคามือสอง ของสะสม คูมือการขาย

วิดิโอเกม สินคาใหม สินคามือสอง ของสะสม ไม แตอาจตองเปนสินคาพิเศษ

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200333160&language=zh_CN&ref=ag_200333160_cont_G200316110
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201847780&language=zh_CN&ref=ag_201847780_cont_200333170
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200327400&language=zh_CN&ref=ag_200327400_cont_200333160
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201511970&language=zh_CN&ref=ag_201511970_cont_200333170
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200316060&language=zh_CN&ref=ag_200316060_cont_200333170
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• แบบฟอรมขออนุมัติการจัดหมวดหมูและคุณภาพสินคา - 2
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หมวดหมูสินคา เงื่อนไขท่ีอนุญาต ตองการอนุมัติหรือไม

โทรศัพทมือถือ
และอุปกรณเสริม

สินคาใหม สินคามือสอง สินคาท่ีไดรับการตกแตง
ใหม ปลดล็อค เง่ือนไข

ของสะสมกีฬา ของสะสม สินคาใหมท่ีเหมือนกัน เง่ือนไข

หนังสือ สินคาใหม สินคามือสอง ของสะสม เง่ือนไข

ของเลนและเกม สินคาใหม ของสะสม อาจตองไดรับการอนุมัติเพ่ือขายในชวงเทศกาล
วันหยุดของฤดูหนาว

อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

สําหรับผูบริโภค

สินคาใหม สินคาท่ีไดรับการตกแตงใหม  สินคามือ
สอง

ในกรณีดังตอไปน้ี ผูขายท้ังหมดสามารถเผยแพร
สินคาภายใตหมวดหมู "ซอฟตแวร" "วิดีโอเกม" และ
"อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภค" แตถา
ตองการขายสินคาพิเศษบางอยางอาจตองไดรับ
การอนุมัติลวงหนา

Amazon
อุปกรณเสริม

สินคาใหม สินคาท่ีไดรับการตกแตงใหม  สินคามือ
สอง เง่ือนไข

วิจิตรศิลป สินคาใหม (รวมถึงการคาขายมือหน่ึงและงานศิลปะ
ท่ีคาขายมือสอง) ใช แตเปนจํากัดการสมัครผูขายใหม

เพลง สินคาใหม สินคามือสอง ของสะสม คูมือการขาย

เหรียญสะสม ของสะสม สินคาใหมท่ีเหมือนกัน เง่ือนไข

ของสะสมเพื่อ
ความบันเทิง ของสะสม สินคาใหมท่ีเหมือนกัน เง่ือนไข

นาิกาขอมือ สินคาใหม เง่ือนไข

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200785030&language=zh_CN&ref=ag_200785030_cont_200333170&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200800780&language=zh_CN&ref=ag_200800780_cont_200333160&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200332540&language=zh_CN&ref=ag_200332540_cont_200316110&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200332540&language=zh_CN&ref=ag_200332540_cont_200316110&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200316060&language=zh_CN&ref=ag_200316060_cont_200333170&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201526800&language=zh_CN&ref=ag_201526800_cont_200333160&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200944120&language=zh_CN&ref=ag_200944120_cont_200333160&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=LATNM46Y4G3JMZX&language=zh_CN&ref=ag_LATNM46Y4G3JMZX_cont_200333170&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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3.3 แบบทดสอบ
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ขอใดตอไปน้ีไมอยูในหมวดการรับรองของเว็บไซตอเมริกาเหนือ?

ขอใดตอไปน้ีไมอยูในหมวดการรับรองของเว็บไซตยุโรป?

หมวดหมูสินคาใดตอไปน้ีไมไดอนุญาตใหใชเง่ือนไขมือสอง?

หมวดหมูสินคาใดตอไปน้ีไมจําเปนตองไดรับอนุมัติ?

ก. การออกแบบท่ีพิเศษ ข. ซอฟตแวร ค. หนังสือ ง. ยานยนตและกีฬา

ก. ยานยนตและกีฬา ข. เพลง ค. เครื่องดนตรี ง. วิดีโอ,ดีวีดี และดิสก 
Blu-ray

คําตอบ:คกกค

ก. FDA ข. FCC ค. VCCI ง. IC

ก. CE ข. PSE ค. TELEC ง. DOT
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ

ขอมูลการเรียนรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอปัโหลดรายการสินคา 
• หนารายละเอียดสินคา (Listing) คืออะไร?
• เขาใจความสําคัญของหนารายละเอียดสินคาผานกระบวนการชอป

ปงของลูกคา
• การเตรียมการกอนอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา
• การดําเนินการและการตรวจสอบคุณภาพดวยตนเองของการ

อัปโหลดหนารายละเอียดสินคา

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!
หากทานคิดวาเน้ือหาท่ีเก่ียวของเปนประโยชนสําหรบัทาน กรุณาคลิก “      ” เปดไฟท่ีมุมขวาของเพจเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น ขอขอบคุณคะ!

ขอเสนอแนะในการเรียนรู
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