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ในฐานะผูขาย Amazon หนารายละเอียดสินคา (Listing) เปนวิธีท่ีงายท่ีสุดในการแสดงสินคาของทานและยังเปนวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดสําหรับลูกคาในการทําความเขาใจสินคาของทาน คูมือน้ีจะใหขอมูลเบ้ืองตนท่ีครอบคลุมเก่ียวกับหนา
รายละเอียดสินคา Amazon (Listing) และอธิบายส้ัน ๆ เก่ียวกับวิธีทําความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของหนา
รายละเอียดสินคา (Listing) ผานข้ันตอนการซ้ือของลูกคา ทานยังสามารถเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเตรียมการสําหรับ
การอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา (Listing) การดําเนินการอัปโหลดและเกณฑการประเมินการตรวจสอบตนเอง
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ในฐานะผูขาย Amazon การเรียนรูวิธีการดําเนินการในการอัปโหลดหนารายละเอียดสินคาตางๆ (Listing) สามารถ
ชวยใหคุณเลือกความตองการในการอัปโหลดท่ีแตกตางกันไดอยางถูกตองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการอัปโหลด 
นอกจากน้ีคุณยังสามารถใชรายการเกณฑการประเมินเพ่ือประเมินคุณภาพของหนารายละเอียดสินคาท่ีอัปโหลด 
(Listing) เพ่ือเปนการเพ่ิมอัตราการเย่ียมชมและอัตราการเปล่ียนแปลง

4.1 วิธีและการดําเนินการอัปโหลด
4.2 เกณฑการประเมินคุณภาพท่ีอัปโหลด
4.3 รหัสขอผิดพลาดและวิธีการแกไขปญหาท่ีพบบอย
4.4 ตัวชวยการตรวจสอบคุณภาพหนารายละเอียดสินคา
4.5 แบบทดสอบ

4. อัปโหลดการดาํเนนิการเฉพาะ
และการตรวจสอบคณุภาพหนา
รายละเอียดสินคาดวยตนเอง
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ส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ีมีเน้ือหาอยูท้ังหมด 4 บท หากคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมในบทอ่ืน ๆ กรุณาดูท่ีหนาเน้ือหาท่ีเก่ียวของประกอบ 
เพ่ือคนหาบทเรียนท่ีคุณตองการเรียนรู
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การวิเคราะหลักษณะการใชงานของวิธีการอัปโหลดท้ัง 3 วิธี

4.1 วิธีและการดาํเนนิการอัปโหลด

3

ขอดี ไมสามารถใชได

การอัปโหลดรายการเดียว กรอกท่ีศูนยบริการไดทันที
ความเร็วชาเกินไปเม่ือมีหลายรูปแบบ
ไมสะดวกในการคนหาเม่ือแกไขขอมูลจํานวน
มาก

การอัปโหลดจํานวนมาก
สามารถอัปโหลดสินคาจํานวนมากไดในคร้ัง
เดียวรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Partial 
Update

สําหรับผูขายแผนการขายแบบมืออาชีพ
เทาน้ัน: ระบบจะรายงานขอผิดพลาดเม่ือ
กรอกเทมเพลตไมถูกตองทานตองหาเหตุผลท่ี
เก่ียวของและแกไขแลวอัปโหลดอีกคร้ัง

BIL
(สรางรายการสนิคาเพื่อ

ขายท่ัวโลก)

สามารถซิงโครไนซสินคาของเว็บไซตตนทาง
ไปท่ีรานคาเปาหมายรายการเดียวหรือหลาย
รายการไดและสามารถกําหนดราคาอัตโนมัติ
ได

สําหรับผูขายแผนการขายแบบมืออาชีพ
เทาน้ัน: ผูขายตองมีบัญชีท่ีผูกกันไวหรือบัญชี
ท่ีเช่ือมโยงและอยูในสถานะดี EBC/A+ ไม
สามารถซิงโครไนทได

4.1.1 การอัปโหลดรายการเดียว (เพ่ิมสินคาใหม)
• การกําหนด

• เคร่ืองมือท่ีจะแนะนําคุณตลอดกระบวนการเพ่ิมและดูแลสินคาคงคลัง
• ขอบเขตการใชงาน

• สําหรับผูขายท้ังหมด:
• เหมาะสําหรับการเพ่ิมสินคาทีละรายการและเพ่ิมสินคานอยกวา 100 รายการ 
• เหมาะสําหรับการเพ่ิมสินคาในหมวดหมูสินคาท่ีระบุไวใน "ขอกําหนดและขอจํากัด “ 

• สถานการณการใชงาน 2 สถานการณ
• จับคูกับรายการสินคาท่ีมีอยู: หากคุณมีสินคาท่ีคุณตองการขายซ่ึงมีอยูแลวใน Amazon คุณตองจับคูกับหนา

รายละเอียดสินคาท่ีมีอยู
• สรางขอมูลสินคาใหม: ถาสินคาท่ีคุณตองการขายไมมีใน Amazon ทานสามารถเผยแพรสินคาใหมและ 

Amazon จะสรางหนารายละเอียดสินคาใหม
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• การดําเนินการ
• จับคูขอมูลสินคาท่ีมีอยู: เลือก "เพ่ิมสินคาใหม" จากเมนูแบบเล่ือนลง "สินคาคงคลัง" และคนหาสินคาท่ีคุณ

ตองการขายใน Amazon ถาทานคนหารหัสสินคา (เชน UPC,EAN,JAN , ISBN) ผลการคนหาจะแมนยําย่ิงข้ึน
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ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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• ถาทานคนพบสินคาท่ีตองการขายกรุณาปฏิบัติตามข้ึนตอนดังตอไปน้ี:
คลิก "ขายสินคาน้ี> ปอนรายละเอียดการเสนอราคาของทานในชองขอมูลท่ีให (Offer)> กดบันทึกและสําเร็จ
Save and finish)”
หมายเหตุ:ชองท่ีตองกรอกจะมีเคร่ืองหมาย * กํากับอยู 

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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ขอมูลท่ีควรให คําอธิบาย

รหัสสินคา สินคาสวนใหญลวนมีรหัสประจําตัวท่ีไมซ้ํากัน ตัวอยางเชน UPC,EAN,JAN หรือ ISBN รหัส
ประจําตัวน้ีชวยใหม่ันใจไดวาขอมูลท่ีแสดงในหนารายละเอียดสินคาน้ันถูกตอง

รายละเอียดการเสนอราคา รายละเอียดการเสนอราคาประกอบดวย สภาพสินคา ราคา จํานวน การต้ังคาการจัดสงและอ่ืน ๆ
ทานสามารถอัปเดตขอมูลการเสนอราคาไดตลอดเวลา

รายละเอียดสินคา

รายละเอียดผลิตภัณฑ ประกอบดวย ช่ือสินคา แบรนด หมวดหมู คําอธิบาย รูปภาพและ
คุณสมบัติอ่ืน ๆรายละเอียดเหลาน้ีชวยใหลูกคาสามารถดูสินคาท่ีทานขายไดอยางชัดเจนและ
สามารถใชเพ่ือเนนลักษณะเฉพาะของสินคาได คุณสมบัติท่ีจําเปนตองกรอกอาจแตกตางกันไป
ตามหมวดหมูสินคาท่ีคุณเผยแพร

คียเวิรดและคําคนหา คียเวิรดท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพชวยใหลูกคาคนหาสินคาของทานไดงายข้ึนหากตองการ
เรียนรูเพ่ิมเติมกรุณาดูท่ีใชคําคนหาท่ีมีประสิทธิภาพ 

• สรางขอมูลสินคาใหม:ถาทานไมสามารถใช “เพ่ิมสินคาใหม” คนหาสินคาของทานไดก็สามารถสรางขอมูล
สินคาใหมบน Amazon ได กอนสรางขอมูลสินคาใหมบน Amazon กรุณาใหขอมูลดังตอไปน้ี:

6

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=23501&language=zh_CN&ref=ag_23501_cont_S6TQLG64JYD4LSY
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• เลือก "เพ่ิมสินคาใหม> สรางขอมูลสินคาใหม”  จากเมนูแบบเล่ือนลง "สินคาคงคลัง”
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• คนหาหมวดหมูท่ีเก่ียวของกับสินคาท่ีทานตองการขายผานการคนหาหรือเย่ียมชม จากน้ันคลิกปุม "เลือก” 
การเลือกหมวดหมูของทานไดอยางถูกตองสามารถชวยใหลูกคาคนหาสินคาไดงายข้ึน 

(ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนการคนหา）

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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• หลังจากปอนขอมูลท่ีจําเปนตองกรอกในแท็บท่ีใหไวทานสามารถคลิก "บันทึกการแกไข" เพ่ือเสร็จส้ินข้ันตอน
การเผยแพรสินคาทานสามารถแกไขขอมูลรายละเอียดสินคาไดตลอดเวลา 

(ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนการเย่ียมชม)

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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• การอัปโหลดรายการเดียว ขอควรระวัง:
• หนารายละเอียดจะแชรโดยผูขายท้ังหมดท่ีนําเสนอสินคาเดียวกัน Amazon เลือกขอมูลท่ีจะรวมไวในหนา

รายละเอียดผลิตภัณฑตามขอมูลท่ีระบุโดยผูผลิตและผูขายหากตองการเรียนรูเพ่ิมเติม กรุณาดูท่ีหนา
รายละเอียดสินคาและการเสนอราคา

• Amazon แสดงขอมูลสินคาท่ีเก่ียวของและถูกตองในหนารายละเอียด ขอแนะนําใหทานระบุขอมูลท่ีเหมาะสม
สําหรับขอมูลสินคาเพือ่ชวยใหลูกคาทราบถึงขอมูลของสนิคาท่ีขาย ดูคูมือการชวยเหลือดานลางเพ่ือ
เรียนรูเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเม่ือเผยแพรสินคา:

• คูมือรูปแบบการเร่ิมตนใชงานฉบับยอของ Amazon Services 
• ขอกําหนดเก่ียวกับรูปภาพสินคา
• คูมือเก่ียวกับขอมูลสินคา

9

4.1.2 การอัปโหลดจํานวนมาก (เทมเพลตขอมูลสินคาคงคลัง)
• การกําหนด

• ไฟลขอความท่ีค่ันดวยแท็บท่ีมีขอมูลท่ีจําเปนในการเผยแพรสินคา

• ขอบเขตการใชงาน
• สําหรับผูขายแผนการขายแบบมืออาชีพ
• เหมาะสําหรับการเพ่ิมสินคาหลายรายการและเผยแพรสินคามากกวา 100 รายการ
• สามารถแกไขไดใน Excel ไดอยางงายดาย
• เทมเพลตท่ีกําหนดเองสําหรับสินคาแตละประเภท

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=51&language=zh_CN&ref=ag_51_cont_41&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://m.media-amazon.com/images/G/01/rainier/help/Selling_on_Amazon_Quick_Start_Style_Guide_2018.pdf
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=1881&language=zh_CN&ref=ag_1881_cont_17771&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202073140&language=zh_CN&ref=ag_202073140_cont_202073130&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=64491&language=zh_CN&ref=ag_64491_cont_69034&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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• การเตรียมการเบ้ืองตนสําหรับการอัปโหลดจํานวนมาก
• ติดต้ังโปรแกรมสเปรดชีตบนคอมพิวเตอรของคุณ (ถาคุณไมมี) ตัวอยาง Microsoft Excel
• กําหนดหมวดหมูสินคาใหสินคาของทาน กรุณาใชเคร่ืองมือการจําแนกสินคาเพ่ือจําแนกสินคา 
• ขออนุมัติ (ถาจําเปน) เพ่ือขายสินคาในหมวดหมูสินคา กรุณาดูท่ีหมูหมวดและสินคาท่ีตองไดรับการอนุมัติ
• จับคูสินคาของทานไปท่ีแคตตาล็อกของ Amazon Amazon จะสรางขอมูลสินคาสําหรับสินคาของคุณตาม

ขอมูลท่ีคุณรวมไวในไฟลตามลําดับตอไปน้ี
• จับคู  ISBN,UPC หรือ EAN:ถาไฟลของคุณมีรหัสสินคาสําหรับสินคาท้ังหมด ISBN,UPC หรือ 

EAN) และมีรหัสท่ีตรงกับใน Amazon Amazon จะพยายามใชขอมูลท่ีคุณใหมาเพ่ือคนหาสินคาท่ี
ตรงกัน

• จับคูขอมูลผูผลิตหรือขอมูลสวนบุคลล:ถาไฟลของทานไมมี ISBN ของสินคาท่ีกําหนด รหัส UPC
และ EAN Amazon จะพยายามจับคูตามผูผลิตหรือขอมูลสวนบุคคลท่ีทานสงในไฟลการสราง
รายการสินคาจําเปนตองมีการจับคูท่ีถูกตอง

• สรางขอมูลสนิคาใหม:ถา Amazon ไมสามารถใชรหัสสินคาหรือผูผลิต/ ขอมูลสวนบุคคลเพ่ือ
คนหารายการท่ีตรงกันไดจากแคตตาล็อกท่ีมีอยูของเราแตทานใหขอมูลท่ีเพียงพอในไฟลท่ีอัปโหลด 
Amazon จะสรางหนาสินคาใหมสําหรับสินคาท่ีใหขอมูลท่ีเพียงพอ

• เปดใชงานมาโครใน Excel เพ่ือทําการตรวจสอบ แกไข ขอผิดพลาดของขอมูลบางอยางโดยอัตโนมัติเม่ือ
กรอกและอัปโหลดไฟล เทมเพลตไฟลสําหรับเคร่ืองมือการโหลดสินคาคงคลังและเคร่ืองมือการโหลดหนังสือ 
เคร่ืองมือการโหลดเพลงและเคร่ืองมือการโหลดวิดีโอ ท้ังหมดมีมาโครเพ่ือชวยใหกระบวนการสรางไฟลสินคา
คงคลังงายข้ึน ทานสามารถคนหามาโครเหลาน้ีไดในเมนูอัปโหลดมาโครของ Excel ในแถบเคร่ืองมือท่ีดานบน
ของเทมเพลต:  

• การยืนยัน
• อัปโหลดไฟล
• นําเขาไฟลด
• อัปเดตเทมเพลต

• สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการใชมาโครขางตน กรุณาดูท่ีใชมาโครแบบเทมเพลต
• ตองการเร่ิมตนใชมาโคร กรุณาดูท่ีใชมาโครใน Excel
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https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201576420&language=zh_CN&ref=ag_201576420_cont_201576410&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200333160&language=zh_CN&ref=ag_200333160_cont_G200316110&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=1471&language=zh_CN&ref=ag_1471_cont_69022&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201576720&language=zh_CN&ref=ag_201576720_cont_201576700&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201576700&language=zh_CN&ref=ag_201576700_cont_201576400&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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• การดําเนินการ
• เลือก“อัปโหลดสินคาจํานวนมาก” จากในเมนูเล่ือนลงจาก “สินคาคงคลัง”

• เลือกประเภทสินคาท่ีคุณตองการขายและประเภทของเทมเพลต

• การดําเนินการ
• เลือก“อัปโหลดสินคาจํานวนมาก” จากในเมนูเล่ือนลงจาก “สินคาคงคลัง”
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ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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ขอมูลการเรียนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา – อัปโหลดการดําเนินการเฉพาะและ
การตรวจสอบคุณภาพหนารายละเอียดสินคาดวยตนเอง

• การดําเนินการ
• กรอกเทมเพลตไฟลสินคาคงคลัง

• อัปโหลดไฟลสินคาคงคลังของทานหลังจากตรวจสอบสําเร็จ

12

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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ขอมูลการเรียนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา – อัปโหลดการดําเนินการเฉพาะและ
การตรวจสอบคุณภาพหนารายละเอียดสินคาดวยตนเอง

• ตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟลสินคาคงคลัง
หากมีขอผิดพลาดใดในรายงานการประมวลผลกรุณาแกไขไฟลสินคาคงคลังของทานและอัปโหลดอีกคร้ัง

• ขอควรระวังในการอัปโหลดจํานวนมาก:
• สําหรับข้ันตอนโดยละเอียด กรุณาดูวิดีโอแนะนําดานลาง

• วิดีโอท่ี 1: “เพ่ิมสินคาโดยใชไฟลสินคาคงคลัง”
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• หากคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดของการอัปโหลดจํานวนมาก  สามารถคลิกท่ีน่ี เพ่ือดู

• วิดีโอท่ี 2: “แสดงรายการสินคาของทาน ”

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201576410&language=zh_CN&ref=ag_201576410_cont_201576400&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?courseId=4&moduleId=549&language=zh_CN&modLanguage=Chinese&videoPlayer=airy&ld=ASUSAGSDirect&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201576410&language=zh_CN&ref=ag_201576410_cont_201576400&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?courseId=4&moduleId=549&language=zh_CN&modLanguage=Chinese&videoPlayer=airy&ld=ASUSAGSDirect&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?courseId=4&moduleId=549&language=zh_CN&modLanguage=Chinese&videoPlayer=airy&ld=ASUSAGSDirect&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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การตรวจสอบคุณภาพหนารายละเอียดสินคาดวยตนเอง 14

4.1.3 สรางรายการสินคาเพ่ือขายท่ัวโลก (BIL)
• การกําหนด

• BIL (Build International Listings Tool) เปนการสรางรายการสินคาเพ่ือขายท่ัวโลกและเปนเคร่ืองมือ
บริการดวยตนเองท่ีสามารถชวยใหผูขายระบุหนาสินคาท่ีมีอยูและคัดลอกขอมูลการขายไดอยางงายดายและ
รวดเร็ว และซิงโครไนทการกําหนดราคาของรานคาแหลงท่ีมา (ตัวอยางเชน Amazon US) ดังน้ันสินคาใน
รานคาแหลงท่ีมาเดียวจึงถูกสรางและอัปเดตไปยังรานคาเปาหมายอยางนอยหน่ึงแหงเน่ืองจากตองจัดการ
เพียงสินคาในรานคาเทาน้ันผูขายจึงสามารถประหยัดเวลาและพลังงานไดมาก

• ขอบเขตการใชงาน
• สําหรับผูขายแผนการขายแบบมืออาชีพ
• มีบัญชีท่ีผูกกันไวหรือบัญชีท่ีเช่ือมโยง

• หากทานใช "จัดทําขอมูลสินคาระหวางประเทศ" ในยุโรป: มีบัญชีท่ีผูกกันไวในยุโรป
• หากทานใช "จัดทําขอมูลสินคาระหวางประเทศ" ในอเมริกาเหนือ : มีบัญชีท่ีผูกกันไวในอเมริกาเหนือ
• หากทานใช "จัดทําขอมูลสินคาระหวางประเทศ" ขามภูมิภาค: มีบัญชีท่ีผูกกันไวในภูมิภาค

• บัญชีอยูในสถานะดีในรานคาท่ีจะเช่ือมโยง
• ผลิตภัณฑท่ีจําหนายตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปน้ีเพ่ือใหสามารถเช่ือมตอและซิงโครไนซได

• หนารายละเอียดผลิตภัณฑท่ีมี ASIN  ASIN เดียวกันตองมีอยูท้ังในรานคาแหลงท่ีมาและรานคา
เปาหมาย

• ASIN จะตองมีสินคาจัดจําหนายในรานคาแหลงท่ีมา
• สินคาตองเปนไปตามกฎหมายท่ีบังคับใชท้ังหมดและไมใชสินคาหามขายในรานคาเปาหมาย
• ผูขายจะตองไดรับการอนุมัติใหขาย สินคาหรือหมวดหมูท่ีถูกจํากัด

• ขอควรระวังการสรางรายการสนิคาเพื่อขายท่ัวโลก (BIL):
• ตองตรวจสอบวาทานมีบัญชีท่ีผูกกันไวหรือบัญชีท่ีเช่ือมโยงดวยวิธีท่ีงายท่ีสุดโดยคลิกท่ีตัวสลับรานคาท่ีดาน

บนสุดของบัญชีเพ่ือดูวาสามารถแสดงรานคาอ่ืน ๆไดหรือไม (อเมริกาเหนือ Amazon.com,Amazon.ca และ
Amazon.com.mxหรือ ยุโรปAmazon.co.uk,Amazon.de,Amazon.fr,Amazon.it และAmazon.es)

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=64491&language=zh_CN&ref=ag_64491_cont_69034&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=201730840&language=zh_CN&ref=ag_201730840_cont_200140860&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=de_DE&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200333160&language=zh_CN&ref=ag_200333160_cont_G200316110&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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ขอมูลการเรียนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา – อัปโหลดการดําเนินการเฉพาะและ
การตรวจสอบคุณภาพหนารายละเอียดสินคาดวยตนเอง

• ขอบเขตของการซิงโครไนซขอมูลและการแปลอตัโนมัติ

• การดําเนินการ
• เลือก "การขายท่ัวโลก" จากเมนูแบบเล่ือนลง "สินคาคงคลัง” คลิก "สรางรายการสินคาเพ่ือขายท่ัวโลก" 

จากน้ันคลิก "เร่ิมตนใชงาน”

สามารถซิงโครไนซได
หรอืไม

ไดหรือไม
แปลอัตโนมัติ

รูปภาพสินคา √ ×

หัวขอ √ √

จุดเดน 5
ประการ √ √

คําอธิบายสินคา √ √

สามารถซิงโครไนซได
หรือไม

ไดหรือไม
แปลอัตโนมัติ

A+ × ×

รีวิว √ ×

สินคาคงคลงั × ×

ราคา √ ×

15

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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ขอมูลการเรียนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา – อัปโหลดการดําเนินการเฉพาะและ
การตรวจสอบคุณภาพหนารายละเอียดสินคาดวยตนเอง

• เลือกรานคาแหลงท่ีมาและรานคาเปาหมายของทาน จากน้ันคลิก“บันทึกและดําเนินการตอ”
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• คลิก“แกไขสินคา” เลือกสินคาท่ีจะคัดลอกในรานคาเปาหมาย (ต้ังคาขอกําหนดหรือเลือกสินคาพิเศษ) จากน้ัน
คลิก“บันทึกและดําเนินการตอ”

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202121600&language=zh_CN&ref=ag_202121600_cont_202121580&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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ขอมูลการเรียนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา – อัปโหลดการดําเนินการเฉพาะและ
การตรวจสอบคุณภาพหนารายละเอียดสินคาดวยตนเอง

• กําหนดคาเร่ิมตน ขอกําหนดการกําหนดราคาสินคา หลังจากน้ันคลิก “บันทึกและดําเนินการตอ”
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• ดูการต้ังคาของทาน บันทึกและยอมรับการซิงค
• รอ Amazon ดําเนินการเช่ือมตอหลังจากดําเนินการสําเร็จ ทานจะไดรับอีเมลหน่ึงฉบับ
• ตรวจสอบสถานะสินคาของทานบนกระดานควบคุมและดูท่ีรายงานสถานะการสรางรายการสินคาเพ่ือขายท่ัว

โลก
• ลิงคอัปเดตและสินคานําออก

• ขอควรระวังการสรางรายการสนิคาเพื่อขายท่ัวโลก (BIL):
• สําหรับคําแนะนําโดยละเอียด กรุณาดูวิดีโอการเรียนการสอน

• วิดีโอ:“คําแนะนําหนารายละเอียดสินคาระหวางประเทศ (Listing)”

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202121610&language=zh_CN&ref=ag_202121610_cont_202121580&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202121620&language=zh_CN&ref=ag_202121620_cont_202121580&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=202121630&language=zh_CN&ref=ag_202121630_cont_202121580&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?courseId=112&moduleId=433&modLanguage=Chinese&videoPlayer=airy&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=xx_su_gbil_us&courseId=112&moduleId=433&modLanguage=Chinese&videoPlayer=airy
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4.2 เกณฑการประเมนิคุณภาพที่อปัโหลด
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สวนท่ึตรวจสอบดวย
ตนเอง เกณฑช้ีวัดผลกระทบ รายการการตรวจสอบ

81 B ไมมีพื้นท่ีสําหรับปรับปรุง

ตรวจสอบรายการ เกณฑช้ีวัดผลกระทบ เน้ือหา ใช/ไม

มีช่ือแบรนดหรือไม จํานวนการเย่ียมชม (ภายใน/
ภายนอก) ต้ังคาแบรนด (Brand Name) ใช

มีภาพแรกของสินคา
หรือไม จํานวนการเย่ียมชม (ภายใน) ต้ังคาภาพแรกของสินคาแลว ใช

ภาพแรกของสนิคา
สามารถขยายใหญได
หรือไม

อัตราการเปล่ียนแปลง
สําหรับการใช Amazon บน PC เม่ือวางเมาสลงบนรูปภาพ
สินคาสามารถขยายภาพเพ่ือแสดงรายละเอียดสินคาไดมาก
ข้ึน

ไม

จํานวนรูปภาพท่ีแนบมี3
รูปใชหรือไม อัตราการเปล่ียนแปลง มีรูปภาพแนบ 3 ภาพข้ึนไป ใช

ความยาวหัวขอเหมาะสม
หรือไม จํานวนการเย่ียมชม (ภายใน) หัวขอมีไมเกิน 80 ตัวอักษร ใช

หัวขอรวมถึงช่ือแบรนด
หรือไม

อัตราเปล่ียนแปลงจํานวนการ
เย่ียมชม (ภายใน/ภายนอก) หัวขอรวมถึงช่ือแบรนด ใช

ความยาวคียเวิรดท่ีคนหา
เหมาะสมหรือไม จํานวนการเย่ียมชม (ภายใน)

SL:นอยกวา 250 พยางค (ประมาณ 83 คํา)
ประเภทสินคาอ่ืน: นอยกวา 500 พยางค (ประมาณ 165
คํา)
หมายเหตุ※ อักษร 1 คํา = ประมาณ 3 พยางค 

ใช

จํานวนคียเวิรดในการ
คนหาเหมาะสมหรือไม จํานวนการเย่ียมชม (ภายใน) จํานวนคียเวิรดในการคนหาเหมาะสม

ปกติมากสุด 5 คํา นอยสุด 30 คํา ใช

จํานวนสินคามากกวา3
หรือไม

อัตราเปล่ียนแปลงจํานวนการ
เย่ียมชม (ภายใน/ภายนอก)

อยางนอยสินคามีมากกวา 3 รายการ (ดีท่ีสุดคือเขียนให
ครบ 5 รายการ) ไม

• แบบประเมินคุณภาพ —1
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สวนท่ึตรวจสอบดวย
ตนเอง เกณฑช้ีวัดผลกระทบ รายการการตรวจสอบ

81 B ไมมีพื้นท่ีสําหรับปรับปรุง

ตรวจสอบรายการ เกณฑช้ีวัดผลกระทบ เน้ือหา ใช/ไม

มีคําอธิบายสินคาหรือไม อัตราเปล่ียนแปลงจํานวนการ
เย่ียมชม (ภายใน/ภายนอก)

มีคําอธิบายสินคา ถาไมมีคําอธิบายสินคา สินคาจะไมแสดง
ในผลการคนหา คําอธิบายสินคาท่ีดีชวยเพ่ิมยอดขาย
ภายนอก เพ่ิมอัตราการเปล่ียนแปลง

ใช

มีการจัดทํา A+ หรือไม จํานวนการเย่ียมชม (ภายนอก)

มีหนา A+ หนา A+ สามารถตอบสนองการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือคนหาไดดีข้ึน (SEO) และการให
ขอมูลท่ีจําเปนในการซ้ือสามารถเพ่ิมจํานวนการเย่ียมชม
หรืออัตราการเปล่ียนแปลงของการเย่ียมชมเพจได

ไม

ต้ังคาขอหมวดหมูหรือไม 
(recommended_
browse_node）

จํานวนการเย่ียมชม (ภายใน) มีขอหมวดหมูท่ีถูกตอง ใช

ขอหมวดหมูเปนขอยอย 
(leaf node)ใชหรือไม

อัตราเปล่ียนแปลงจํานวนการ
เย่ียมชม (ภายใน/ภายนอก) ขอหมวดหมูท่ีเลือกในปจจุบันคือขอยอย ใช

ต้ังคาcolor_map แลว
หรอืไม? (จํากัดเฉพาะ
เครื่องแตงกาย รองเทา 
และกระเปา)

จํานวนการเย่ียมชม (ภายใน)

กรอก Color Map ของ Amazon เม่ือลูกคาเลือกสีท่ีตรง
กับในขอมูลตัวกรองทางดานซายบนของเพจ จะแสดงในผล
การคัดกรอง
(ไมใชเคร่ืองแตงกาย  รองทา กระเปากรุณาเลือก ใช)

ใช

ต้ังคาแลวหรือไม
Size_map (จํากัดเฉพาะ
เครื่องแตงกาย(จาํกัด
เฉพาะเครื่องแตงกาย 
รองเทาและกระเปา)

จํานวนการเย่ียมชม (ภายใน)

กรอก Size Map ของ Amazon เม่ือลูกคาเลือกขนาดท่ี
ตรงกับในขอมูลตัวกรองทางดานซายบนของเพจ จะแสดง
ในผลการคัดกรอง
(ไมใชเคร่ืองแตงกาย  รองทา กระเปากรุณาเลือก ใช)

ใช

ต้ังคาแลวหรือไม
Model_year(เฉพาะ 
ประเภท Fashion ท่ีตอง
กรอก)

จํานวนการเย่ียมชม (ภายใน) กรอก model_year (ไมใชประเภท Fashion กรุณาเลือก 
ใช) ใช

ต้ังคาแลวหรือไม
seasons (เฉพาะประเภท 
Fashion ท่ีจําเปนตอง
กรอก)

จํานวนการเย่ียมชม (ภายใน) เขาสูระบบ season (ไมใชประเภท Fashion กรุณาเลือก ใช) ใช

• แบบประเมินคุณภาพ —2
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4.3 รหัสขอผิดพลาดและวธิกีารแกไขปญหาที่พบบอย
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รหัส
ขอผิดพลาด คําอธิบายรหัสขอผิดพลาด วิธีแกไขปญหา

20000 ลิงครูปภาพไมสามารถใชได ขอแนะนําใหใสลิงครูปภาพท่ีถูกตอง โดยใช“.jpg” เก็บไวในพ้ืนท่ีเครือขาย
สาธารณะ

8026 ประเภทสินคาน้ีไมไดรับสิทธ์ิ
กรุณาขอความชวยเหลือจากฝายสนับสนุนผูขาย: ขอความชวยเหลือ> ติดตอ
เรา> ฉันตองการเปดรานคา> สินคาและสินคาคงคลังและยืนยันวามีการอนุญาต
สําหรับประเภทสินคาน้ีหรือไม

8541 การจับคูรายการเด่ียวเกิด
ขอผิดพลาด

กรุณาตรวจสอบวาขอมูล ASIN บนเว็บไซต Amazon สอดคลองกับสินคาท่ี
ทานขายหรือไม

8058
มีการระบุไวในเทมเพลตไฟลสินคาคง
คลัง
ช่ือชองระบุคาท่ีไมถูกตอง

กรุณาแกไขขอมูลของชองน้ีในเทมเพลตไฟลสินคาคงคลังท่ีทานระบุ

8560 รหัสสินคาไมตรงกับ ASIN ท้ังหมด กรุณาระบุขอมูลบารโคดท่ีถูกตอง

4400 สินคาท่ีพยายามเผยแพรจะตอง
ไดรับการตรวจสอบ

กรุณติดตอฝายสนับสนุนผูขาย: ขอความชวยเหลือ> ติดตอเรา> ฉันตองการ
เปดรานคา> สินคาและสินคาคงคลัง เผยแพรสินคาอีกคร้ังหลังสงตรวจสอบ

90202
/6024

สินคาท่ีพยายามเผยแพร
ปจจุบันแบรนดเปนสินคาท่ีถูกจํากัด

กรุณาติดตอฝายสนับสนุนผูขาย
ขอความชวยเหลือ> ติดตอเรา> ฉันตองการเปดราน > สินคาและสินคาคงคลัง > 
ปญหาการเผยแพรสินคา

99001 ปอนรายการไฟลท่ีขาดหรือรายการ
อ่ืนท่ีมีคาไมถูกตอง เพ่ิมคอลัมนท่ีตองการหรือระบุคาท่ีถูกตองจากน้ันสงขอมูลอีกคร้ัง

8573 Amazon พบสินคาท่ีตรงกับสินคา
ท่ีทานกําลังะเผยแพร

กรุณาคนหาสารบัญ Amazon.com กอนเผยแพรดูวาคุณทําไดไหม
คนหาขอมูลสินคาท่ีมีอยู ถาไมมีสินคาของทานจะตองใช ASIN สินคาใหม
เผยแพรสินคา กรุณาติดตอฝายสนับสนุนผูขายและระบุรหัสขอผิดพลาด 8573

8571 ผูขายมีขีดจํากัดของ ASIN ท่ีไดรับ
อนุญาตใหสรางแลว

กรุณาติดตอฝายสนับสนุนผูขาย: 
ขอความชวยเหลือ> ติดตอเรา> ฉันตองการเปดราน > สินคาและสินคาคงคลัง > 
ปญหาการเผยแพรสินคา > ปญหาการอัปโหลดสินคาคงคลัง8575

เน่ืองจากระบบตรวจพบวาผูขายได
สรางสินคาใหมจํานวนมากจึงขอ
ระงับสิทธ์ิการสรางของ ASIN 
ช่ัวคราว

• รหัสขอผิดพลาดท่ัวไปของการอัปโหลดเปนจํานวนมาก: 1



Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

ขอมูลการเรียนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา – อัปโหลดการดําเนินการเฉพาะและ
การตรวจสอบคุณภาพหนารายละเอียดสินคาดวยตนเอง 21

รหัส
ขอผิดพลาด คําอธิบายรหัสขอผิดพลาด วิธีแกไขปญหา

8542

การจับคูเกิดขอผิดพลาดหลาย
ประการ ถารหัสสินคา
(UPC,EAN,JAN,ISBN และอ่ืน ๆ) 
เก่ียวของกับ ASIN 2 อันหรือ
มากกวา แตคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีใหไว
ในเทมเพลตสินคาคงคลัง (ช่ือสินคา 
แบรนด สี ขนาด และอ่ืน ๆ) อาจะเกิด
ขอผิดพลาดหากไมตรงกับ ASIN ใด 
ๆ เหลาน้ี

กรุณาทําตามข้ันตอนดานลางเพ่ือตรวจหาและแกไข:
• โปรดตรวจสอบใหแนใจวารหัสสินคาท่ีใหมาน้ันถูกตอง ถาเกิด

ขอผิดพลาด กรุณาปอนรหัสสินคาท่ีถูกตองในไฟลและสงอีกคร้ัง
ถาทานระบุรหัสสินคาท่ีถูกตองแลว กรุณาทําตามข้ันตอนดานลาง
น้ี:

• อัปเดตคุณสมบัติท่ีอยูในไฟล จับคูกับคุณสมบัติในสารบัญ 
(คุณสมบัติท่ีแสดงอยูในรายงานขอผิดพลาด) จากน้ันสง
ไฟลอีกคร้ัง

• หรือใช ASIN ASIN ท่ีใหไวในรายงานขอผิดพลาดเพ่ือ
แทนท่ีรายการในคอลัมน [รหัสสินคา] และ [ประเภท
รหัสสินคา] จากน้ันสงไฟลอีกคร้ัง 

• ถาทานไมสามารถแกไขปญหาในรายงานขอผิดพลาดได กรุณา
ติดตอฝายสนับสนุนผูขาย
ขอความชวยเหลือ> ติดตอเรา> สินคาและสินคาคงคลัง > ปญหา
การเผยแพรสินคา > ปญหาการอัปโหลดาไฟลสินคาคงคลัง
ขอมูลท่ีตองใหเม่ือสราง case : หมายเลขเทมเพลต

• ถาทานสงสัยวาขอมูลสินคาน้ีในแค็ตตาล็อก Amazon ไมถูกตอง 
กรุณาติดตอฝายสนับสนุนผูขาย
รับการชวยเหลือ > ติดตอเรา > สินคาและสินคาคงคลัง > ปญหา
เพจสินคา > แกไขเพจสินคา

8572 UPCs,EANs,ISBNs,ASINs
หรือ JAN Codes ไมสอดคลอง

กรุณาติดตอฝายสนับสนุนผูขาย
ขอความชวยเหลือ> ติดตอเรา> ฉันตองการเปดราน > สินคาและสินคาคงคลัง 
> ปญหาการเผยแพรสินคา > ให ASIN หรือ SKU หน่ึงอยางติดตอฝาย
สนับสนุนผูขายและใหขอมูลดังตอไปน้ี

• แกไขภาพหนาจอขอผิดพลาด 8572
• แบรนดสินคา (Brand Name)
• ผูผลิตสินคา Manufacturer Name
• หัวขอสินคาComplete Title 
• UPC / EANs
• GS1 certificate (or) screenshot from GS1 database 

showing the UPC / EAN owner
• Proof of relation between the brand and UPC / EAN 

owner

• รหัสขอผิดพลาดท่ัวไปของการอัปโหลดเปนจํานวนมาก: 2
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• รหัสขอผิดพลาดท่ัวไปของการอัปโหลดเปนจํานวนมาก: 3

คําอธิบาย
ขอผิดพลาด วิธีแกไขปญหา

เม่ือผูขายสรางสินคา
แจง SKU ท่ีถูกใชงาน
แลว

เก่ียวกับปญหาการแจงวา  SKU ถูกใชงานแลวเม่ือคุณสรางผลิตภัณฑทานสามารถใช “เคร่ืองมือโหลดสินคาคง
คลัง (Inventory Loader ) เพ่ือลบบันทึกสินคาคงคลังใน SKU หลังจากลบ SKU จะสามารถใชงาน SKU น้ีได
อีกใน 24 ช่ัวโมง ข้ันตอนการลบมีดังน้ี:

• ดาวนโหลดเทมเพลต Inventory Loader ตามชองทางดังตอไปน้ี (กรุณาเปล่ียนภาษาศูนยบริการ
เปนภาษาอังกฤษเพ่ือดาวนโหลด): 
Inventory > Add Products Via Upload > Download an Inventory File > เปดกรอบ
ตัวเลือกดานลางสุด Inventory File > คลิกลิงค Inventory Loader > คลิก Click Here ของ
หัวขอดานลางเพ่ือดาวนโหลดเทมเพลต ทานสามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติม 

• กรอกขอมูลท่ีจําเปนตองกรอก:กรอกขอมูล SKU ใน SKU สินคาท่ีตองการ “Add-Delete” เลือก “ 
x ”

• หลังจากกรอกขอมูลสําเร็จ บันทึกเปนรูปแบบไฟลขอความ (ค่ันดวยแท็บ)
• อัปโหลดไฟลในข้ันตอนท่ีสองของหนาการอัปโหลดจํานวนมากในศูนยบริการ เม่ือทําการอัปโหลด  

File Type เลือก “Inventory Loader File”
• หลังจากการอัปโหลดเสร็จส้ิน “หมายเลขสินคาจํานวนมาก Batch ID” ของเทมเพลตจะแสดงใน

คอลัมน "การตรวจสอบสถานะการอัปโหลด" ของหนา "สินคาท่ีอัปโหลดจํานวนมาก” 
หากคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติม สามารถคลิกท่ีน่ีเพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติม

• ถาทานไมพบวิธีแกไขในแบบฟอรมสําหรับปญหาท่ีทานพบ ทานสามารถเขาสูระบบ Amazon Seller Central และปอน 
"คําอธิบายรหัสขอผิดพลาด" ในชองคนหาหรือไปท่ีลิงกดวน เว็บไซตอเมริกาเหนือ,เว็บไซตยุโรป,เว็บไซต่ีูปุน เพ่ือดู
วิธีแกไขปญหาเพ่ิมเติม

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G201576540
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html/?itemID=G201576560
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G17781?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G17781?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G17781


Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

ขอมูลการเรียนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา – อัปโหลดการดําเนินการเฉพาะและ
การตรวจสอบคุณภาพหนารายละเอียดสินคาดวยตนเอง 23

• ปญหาท่ีพบบอยเก่ียวกับแบรนด

ลําดับ คําอธิบายและวิธีการแกไข

5661

พบวาคุณอาจถูกแอบใช [ชองแบรนด] และไมปฏิบัติตามนโยบายช่ือแบรนด ถาทานคิดวาตนเองไมไดละเมิด
นโยบายของ Amazon กรุณาติดตอฝายสนับสนุนพาทเนอรผูขายและระบุรหัสขอผิดพลาด 5661

เม่ือติดตอฝายสนับสนุนพารทเนอรการขาย กรุณาระบุขอมูลตอไปน้ี:
ช่ือแบรนดท่ีใชเม่ือสรางขอมูลสินคา
•รูปภาพจริงของสินคาและ/หรือบรรจุภัณฑ (ตองแสดงขอมูลแบรนดบนสินคาหรือบรรจุภัณฑ) รูปภาพ
สามารถแสดงภาพสินคาและ/หรือบรรจุภัณฑบนมือหรือบนโตะได โลโกของแบรนดตองเปนโลโกถาวร 
•ถาใชเทมเพลตไฟลรายการสินคาคงคลังตองให Batch ID ของรายงานข้ันตอนไฟลลงรายการสินคาคง
คลัง 

5664

ผลิตภัณฑท่ีผูขายโฟสตเปนสินคาท่ัวไปและไมไดใช Generic เปนช่ือแบรนดซ่ึงไมสอดคลองกับนโยบายช่ือ
แบรนดถาทานคิดวาตนเองไมไดละเมิดนโยบายของ Amazon กรุณาติดตอฝายสนับสนุนพาทเนอรผูขาย
และระบุรหัสขอผิดพลาด5664

เม่ือติดตอฝายสนับสนุนพารทเนอรการขาย กรุณาระบุขอมูลตอไปน้ี:
ช่ือแบรนดท่ีใชเม่ือสรางขอมูลสินคา
•รูปภาพจริงของสินคาและ/หรือบรรจุภัณฑ (ตองแสดงขอมูลแบรนดบนสินคาหรือบรรจุภัณฑ) รูปภาพ
สามารถแสดงภาพสินคาและ/หรือบรรจุภัณฑบนมือหรือบนโตะได โลโกของแบรนดตองเปนโลโกถาวร 
•ถาใชเทมเพลตไฟลรายการสินคาคงคลัง ตองให Batch ID ของรายงานข้ันตอนไฟลลงรายการสินคาคง
คลัง 

5665

Amazon ตองอนุมัติแบรนดของผูขายกอนท่ีผูขายจะสามารถใชแบรนดน้ันเผยแพรสินคาได ทานควร
ลงทะเบียนแบรนดผานลงทะเบียนแบรนดของ Amazon แตหากแบรนดของทานไมเปนไปตามขอกําหนด
ของการจดทะเบียนแบรนด Amazon คุณสามารถติดตอฝายสนับสนุนพารทเนอรการขายและแจงรหัส
ขอผิดพลาด  5665 เพ่ือย่ืนขอยกเวนสําหรับแบรนดของทาน

เม่ือติดตอฝายสนับสนุนพารทเนอรการขาย กรุณาระบุขอมูลตอไปน้ี:
ช่ือแบรนดท่ีใชเม่ือสรางขอมูลสินคา
•รูปภาพจริงของสินคาและ/หรือบรรจุภัณฑ (ตองแสดงขอมูลแบรนดบนสินคาหรือบรรจุภัณฑ) รูปภาพ
สามารถแสดงภาพสินคาและ/หรือบรรจุภัณฑบนมือหรือบนโตะได โลโกของแบรนดตองเปนโลโกถาวร 
•ถาใชเทมเพลตไฟลรายการสินคาคงคลัง ตองให Batch ID ของรายงานข้ันตอนไฟลลงรายการสินคาคง
คลัง 

• ถาทานไมพบวิธีแกไขในแบบฟอรมสําหรับปญหาท่ีทานพบ ทานสามารถเขาสูระบบ Amazon Seller Central และปอน 
"นโยบายช่ือแบรนดของ Amazon" ในชองคนหาหรือไปท่ีลิงกดวน เว็บไซตอเมริกาเหนือ,เว็บไซตยุโรป,เว็บไซต่ีูปุน เพ่ือดู
วิธีแกไขปญหาเพ่ิมเติม

https://brandservices.amazon.com/eligibility
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/2N3GKE5SGSHWYRZ?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/G2N3GKE5SGSHWYRZ
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/G2N3GKE5SGSHWYRZ
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4.4. เคร่ืองมือการตรวจสอบคณุภาพหนารายละเอียดสินคาดวยตนเอง

24

เคร่ืองมือการตรวจสอบคุณภาพหนารายละเอียดสินคาดวยตนเอง ประกอบดวย แกไขสินคา (Fix Your Product) และกระดาน
ควบคุมคุณภาพขอมูลสินคา (Quality Dashboard) ซ่ึงจะแนะนําโดยละเอียดในเน้ือหาตอไปน้ี

4.4.1 แกไขสินคา (ปดการแสดงผล)
• การใชงาน:

• เปดเว็บไซต:
เว็บไซตท่ัวไปท้ังหมด

• ปดการแสดงผลคืออะไร?
สินคาท่ีปดการแสดงผลในผลการคนหาคือสินคาท่ี Amzaon นําออกจากการคนหาสินคาจากเว็บไซต Amazon ดวย
เหตุผลดานคุณภาพกอนท่ีผูขายจะดําเนินการตามมาตรการสินคาท่ีปดการแสดงผลในผลการคนหาจะไมแสดงในการ
คนหาของลูกคา

• วิธีการคนหา:
1. ไปท่ีเมนูแบบเล่ือนลง "สินคาคงคลัง - Inventory" คลิก "จัดการสินคาคงคลัง - Manage Inventory”

ฟนฟูการแสดงผลหนารายละเอียดสนิคา
ชวยผูขายในการคนหาและแกไข SKU ท่ีถูกระงับโดยการคนหาเน่ืองจากปญหาดานคุณภาพใน
หนารายละเอียดสินคา (เชน ขาดสีหรือขนาด ขาดภาพแรกของสินคา ความยาวหัวขอท่ียาว
เกินไป)

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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3. ไปท่ีหนา "แกไขสินคา" คลิก "ปดการแสดงผลในผลการคนหา" เพ่ือดูรายละเอียด

2. คลิก“ปดการแสดงผล - Suppressed”
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ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 



Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

ขอมูลการเรียนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา – อัปโหลดการดําเนินการเฉพาะและ
การตรวจสอบคุณภาพหนารายละเอียดสินคาดวยตนเอง

4.4.2 กระดานควบคุมคุณภาพขอมูลสินคา
• นิยาม:

• การใชงาน:

• ขอดี:

เพ่ิมระดับการเผยแพร: ลูกคาใชคุณสมบัติเฉพาะเพ่ือคัดกรองผลการคนหา การเพ่ิมคุณสมบัติเหลาน้ีจะชวย
ยืนยันไดวาเม่ือสินคาของทานตรงตามความตองการของลูกคา ตราบใดท่ีลูกคาใชเง่ือนไขตัวกรองท่ี
เก่ียวของในการคนหาก็จะไมพลาดสินคาของทาน

เปดประสบการณภาพรวมสินคา (เบตา): ภาพรวมสินคาเปนประสบการณใหมท่ีจะเนนคุณลักษณะท่ีสําคัญ
ของสินคาเหนือประเด็นหลักของหนารายละเอียดสินคา วิธีน้ีจะชวยใหลูกคาประเมินสินคาของทานไดงายและ
ตัดสินใจซ้ือไดเร็วข้ึน (เฉพาะประเภทสินคาบางสวนเทาน้ัน)

เปนไปไดท่ีจะลดการขอคืนสินคา: ลูกคามักจะขอคืนสินคาเน่ืองจากขาดขอมูลสําคัญของสินคา (เชน 
คุณสมบัติความเขากันไดของชุดหูฟงและสายขอมูล) ในหนารายละเอียดสินคา การเพ่ิมขอมูลจะชวยลด
จํานวนการขอคืนสินคา

ดําเนินการในเวลาท่ีเหมาะสม : เคร่ืองมือน้ีจะเนนขอมูลสินคาท่ีตองกรอกกอนวันท่ีกําหนด เพ่ือหลีกเล่ียง
สถานการณท่ีสินคาอาจถูกหามไมใหแสดง 

• เปดเว็บไซต:
สหรัฐอเมริกา อินเดีย 5 ประเทศในยุโรป ญ่ีปุน

กระดานควบคุมคุณภาพขอมูลสินคาเปนเคร่ืองมือบนศูนยผูขายท่ีสามารถเนนขอมูลสินคาสําคัญใหกับผูขายได
คําแนะนําท่ีไฮไลตเหลาน้ีมีไวเพ่ือชวยเพ่ิมอัตราการแผยแพรของสินคานําประสบการณหนารายละเอียดสินคาใหม 
และอาจลดการคืนสินคาของลูกคา

กระดานควบคุมคุณภาพขอมูลสินคา

เสริมในสวนที่ขาด
ชวยใหผูขายสามารถมองเห็นรายการสินคา
และคุณสมบัติท่ีจําเปนตองเสริมสินคาท่ีขาดส
ตอก

เนนผลิตภัณฑหลกัและจัดลําดบั
ความสําคัญในการแกไข
การจัดลําดับความสําคัญในการแกไขสามารถ
จัดเรียงตามปริมาณการแสดงผล การคนหา
ของสินคาและใหความสําคัญกับการเสริม
คุณสมบัติของสินคาท่ีมีปริมาณการแสดงผล
สูง

1

2

3

4
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2. คลิก “กระดานควบคุมคุณภาพขอมูลสินคา”

• วิธีการคนหา:
1. ไปท่ีเมนูแบบเล่ือนลง "สินคาคงคลัง - Inventory" คลิก "จัดการสินคาคงคลัง - Manage Inventory”
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3. ดูผลิตภัณฑท่ีตองเพ่ิมคาคุณสมบัติหรือปอนหมายเลข ASIN / หมายเลข SKU /ช่ือสินคาโดยตรงในชอง
คนหา เพ่ือคนหาสินคาท่ีเก่ียวของ (หากไมมีผลการคนหาแสดงวาสินคาไมมีคุณสมบัติท่ีจําเปนตองเพ่ิม)

4. คลิก "ดูคุณสมบัติ x ท่ีขาดไปท้ังหมด" เพ่ือดูคุณสมบัติท่ีขาดไปท้ังหมด
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5. กรอกคุณสมบัติท่ีเก่ียวของตามขอความแจงจากน้ันคลิก "บันทึกและปด" หลังจากเพ่ิมแลว
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4.5 แบบทดสอบ

30

เม่ือใชการอัปโหลดเพียงครั้งเดียว ขอมูลใดตอไปน้ีท่ีไมจําเปนในการสรางขอมูล
สินคา?

การอัปโหลดจํานวนมากใชกับผูขายรายใดตอไปน้ี?

การจัดต้ังขอมูลสินคาแบรนดตางประเทศสามารถแปลขอมูลใดตอไปน้ีโดย
อัตโนมัติ?

ผูขายสามารถใชวิธีการอัปโหลดใดตอไปน้ีเพ่ือกรอกขอมูลโดยตรงใน
ศูนยบริการท่ีมีการดําเนินการท่ีสะดวกสบาย?

คําตอบ:งกคกข

รายการตรวจสอบใดในแบบฟอรมการตรวจสอบคุณภาพหนารายละเอียด
สินคาดวยตนเองจะสงผลตออัตราการเปล่ียนแปลง?

ก. รหัสสินคา ข. คียเวิรดและคําคนหา ค. รายละเอียดการ
เสนอราคา

ง. รูปภาพสินคา

ก. รูปภาพสินคา ข. A+ ค. คําอธิบายสินคา ง. รีวิว

ก. การอัปโหลดรายการ
เดียว

ข. การอัปโหลดจํานวน
มาก

ค. สรางรายการสินคา
เพ่ือขายท่ัวโลก

ง. ท้ังหมดขางตน

ก. ผูขายท่ีเขารวมแผนการขายแบบมืออาชีพ ข. ผูขายของศูนยบริการ Amazon ท้ังหมด

ค. ผูขายรายใหม ง. ผูขายรายใหญ

ก. ความยาวคียเวิรดท่ีคนหาเหมาะสมหรือไม ข. ภาพแรกของสินคาสามารถขยายใหญไดหรอืไม

ค. จัดทํา A+ หรือไม ง. มีช่ือแบรนดหรือไม
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ

ขอมูลการเรียนรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอปัโหลดรายการสินคา
• หนารายละเอียดสินคา (Listing) คืออะไร?
• เขาใจความสําคัญของหนารายละเอียดสินคาผานกระบวนการชอปปงของลูกคา
• การเตรียมการกอนอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา
• การดําเนินการและการตรวจสอบคุณภาพดวยตนเองของการอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา

เสนทางการคนหาหลักสูตร : Amazon Seller Central> ผลการดําเนินงาน > Seller University> คนหาช่ือหลักสูตร
ลิงกดวน : Amazon Seller University ไซตในอเมริกาเหนือ, ไซตในยุโรป, ไซตในญ่ีปุน

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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