้ าร์โค้ดในการลงขายสินค้าบน Amazon
การขอยกเว้นการใชบ
GTIN Exemption
ในการขายสินค ้าบน Amazon ผู ้ขายจาเป็ นต ้องมี Barcode (เช่น UPC, ISBN, EAN หรือ GTIN) ทีไ่ ม่ซ้ากันสาหรับแต่ละสินค ้าเพือ
่ ใช ้แยก
ิ ค ้าทีไ่ ม่มรี หัส Barcode เหล่านี้ คุณสามารถส่งคาร ้อง
ความแตกต่างของสินค ้าแต่ละรายการบน Amazon โดยหากคุณเป็ นเจ ้าของแบรนด์สน
เพือ
่ ยกเว ้นการใช ้ Barcode ได ้ตามคาแนะนาด ้านล่าง
สิง่ ทีต
่ อ
้ งเตรียม
1. จดหมายคาร ้องจากเจ ้าของแบรนด์ผู ้ผลิต
่ แบรนด์อย่างชัดเจน
2. ลิงค์เว็บไซต์เพือ
่ ชมสินค ้า และรูปภาพของสินค ้าทีแ
่ สดงป้ ายชือ
หากคุณให ้ข ้อมูลทีจ
่ าเป็ นอย่างครบถ ้วน เราจะแจ ้งผลการดาเนินการภายใน 2 วันทาการ โดยจดหมายคาร ้องต ้องเป็ นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี:้
ั เจนและอ่านได ้
กรอกเป็ นภาษาอังกฤษ โดยอธิบายเป็ นทีช
่ ด
ื่ ผู ้ออกจดหมายและข ้อมูลการติดต่อของผู ้ออกจดหมาย
มีชอ
ระบุในจดหมายคาร ้องอย่างชัดเจนว่าสินค ้าของแบรนด์ไม่ได ้ระบุ GTIN
แสดงทีอ
่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ของคุณ
ขนตอนในการกรอกแบบฟอร์
ั้
มและส่งคาร้อง
1. ดาวน์โหลดคาร ้อง ทีน
่ ี่ และกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษ เมือ
่ กรอกเสร็จ กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารให ้ชัดเจน เพือ
่ เตรียมอัพ
โหลดในขัน
้ ตอนต่อไป
หากผู ้ขายเป็ นเจ ้าของแบรนด์ คุณสามารถกรอกคาร ้องได ้ด ้วยตนเอง
หากผู ้ขายไม่ใช่เจ ้าของแบรนด์ กรุณาแนบจดหมายอนุญาตในการลงขายสินค ้าเป็ นภาษาอังกฤษจากเจ ้าของแบรนด์ เพือ
่ แสดงสิทธิ
ในการขายของคุณ

GTIN Exemption Support Letter for Brand
Hereby I confirm that products with brand name identified as below do not have any type of GTIN (UPC, EAN,
or JAN). The Seller identified as below is authorized to sell these products on Amazon.
SELLER NAME: [ระบุชอและนามสกุ
ื่
ลของคุณ]
SELLER EMAIL: [ระบุอเี มลของคุณ]
SELLER PHONE NUMBER: [ระบุเบอร ์โทรศัพท ์มือถือ ตัวอย่าง 66987992222]
SELLER ADDRESS: [ระบุทอี่ ยูข่ องคุณ]
่
BRAND NAME(S): [ระบุชอแบรนด
ื่
์สินค้าทีต้องการลงขาย
]
่ื ษท
่ ้าของแบรนด ์สินค้า]
BRAND OWNER: [ระบุชอบริ
ั หรือชือเจ

BRAND OWNER CONTACT: กรุณาระบุช่องทางการติดต่อ หรือรายละเอียดของผู้ทตี่ ดิ ต่อได้ของทางแบรนด์สนิ ค้าด้านล่าง
[ระบุชอและนามสกุ
ื่
ล]
่
[ระบุตาแหน่ ง หรือ ความเกียวข
้องกับแบรนด ์สินค้า เช่น Founder / Owner / Marketing Manager]
[ระบุอีเมล]
[ระยุเบอร ์โทรศัพท ์มือถือ]

BRAND OWNER SIGNATURE: _________ลายเซ็นจากเจ ้าของแบรนด ์สินค้า___________
่
DATE: _________วันที___________

เพือ
่ เตรียมอ ัพโหลดในขนตอนต่
ั้
อไป
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2. คลิกทีน
V ีV เพือ
V เข ้าสูไ่ ซต์สําหรับส่งคําร ้อง GTIN Exemption

ิ ค้าของท่าน
กดปุ่ ม “Select” เพือ
= เลือ กหมวดหมู ่สน

ิ ค้าของท่านลงไป
กรอกแบรนด์สน

หากสินค้าของท่า นมีหลายหมวดหมู ่ ให้กดเลือก “Add Category”
ิ ค้า
เพือ
= เพิม
= หมวดหมู ่สน

ิ ค ้าและกรอกชือ
V แบรนด์เป็ นอันเสร็จเรียบร ้อย ระบบจะมีปม
3.เมือ
V เลือกหมวดหมูส
่ น
ุ่ “Check for Eligibility” ดังภาพด ้านล่าง ให ้
V แบนด์สน
ิ ค ้านีYแล ้วรึยัง
ผู ้ประกอบการกดปุ่ ม “Check for Eligibility” เพือ
V ให ้ระบบเช็คว่ามีผู ้ขายใช ้ชือ

กดปุ่ม Check for Eligibility
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V แบรนด์ของท่านยังไม่มผ
4. หากชือ
ี ู ้อืน
V ใช ้ขายสินค ้าใน Amazon.com Status จะเป็ นเครือ
V งหมาย ให ้ท่านทําการกด ปุ่ ม “Continue to
submit proof”

กดปุ่ม “Continue to submit proof”

V แบรนด์ของท่านมีผู ้อืน
V แบรนด์ใหม่ และทํา step 2-4 อีกครังY
หมายเหตุ: หากชือ
V ใช ้งานแล ้ว ให ้ผู ้ขายตังY ชือ

5.ระบบจะทําให ้ท่านส่งแบบฟอร์มคําร ้อง หากท่านกรอกเสร็จแล ้วให ้เลือก “Yes”

กดปุ่ม “กล้อง” และเลือ ก file คําร้องของท่า น
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6. หากแนบ file เสร็จเรียบร ้อยจะเป็ นภาพด ้านล่าง ให ้ท่านกดปุ่ ม “Submit Request”

กดปุ่ม Submit Request เพือ
= ส่งคําร้องขอ

