
Promotion
สรา้งโปรโมชัน่ใหก้บัรายการสนิคา้เพือ่กระตุน้การตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้



โปรโมช ัน่คอือะไร

โปรโมชัน่ เป็นการสรา้งขอ้เสนอพเิศษส าหรับรายการสนิคา้ของคณุเพือ่ชว่ยกระตุน้การตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ โดยโปรโมชัน่จะปรากฏบนหนา้
รายละเอยีดสนิคา้ในบรเิวณดา้นลา่งของสนิคา้ใกลเ้คยีง หรอืดา้นบนของค าอธบิายสนิคา้

Free Shipping การใหค้า่จัดสง่ฟร ี(ผูข้ายออกคา่จัดสง่)
Percentage Off ลดราคาเป็นเปอรเ์ซนต ์เชน่ ลด 50% 
Buy One Get One ซือ้หนึง่แถมหนึง่ หรอืซือ้สนิคา้ A แถมสนิคา้ B

ประเภทของโปรโมช ัน่

Get 50% off on all items. Apply code: PRIMEDAY18 now!



ขัน้ตอนการสรา้งโปรโมช ัน่

เขา้สู ่Seller Central และเลอืกหวัขอ้ Advertising > Promotions และเลอืกประเภทของการท าโปรโมชัน่ทีค่ณุตอ้งการ ไดแ้ก่

Free Shipping การใหค้า่จัดสง่ฟร ี(ผูข้ายออกคา่จัดสง่)
Percentage Off ลดราคาเป็นเปอรเ์ซนต ์เชน่ ลด 50% 
Buy One Get One ซือ้หนึง่แถมหนึง่ หรอืซือ้สนิคา้ A แถมสนิคา้ B

ประเภทของโปรโมช ัน่



ขัน้ตอนการสรา้งโปรโมช ัน่

Steps 1: Condition กรอกเงือ่นไขของการลดราคา (ดคู าอธบิายในหนา้ถดัไป)

A

B

C

D



ขัน้ตอนการสรา้งโปรโมช ัน่

Buyer Purchase ก าหนดเงือ่นไขการซือ้ส าหรับลกูคา้ทีจ่ะไดโ้ปรโมชัน่

เง ือ่นไขการซือ้ ค าอธบิาย

At least this quantity of items โปรโมชนัจะมผีลเมือ่ลกูคา้ซือ้สนิคา้ทีม่ตีามจ านวนสนิคา้ข ัน้ต า่ทีค่ณุไดก้ าหนดไว ้เชน่ ซือ้มากกวา่ 2 ชิน้ ลด X%

At least amount (in currency) โปรโมชนัจะมผีลเมือ่ลกูคา้ซือ้มากกวา่มลูคา่ (จ านวนเงนิ) ทีค่ณุก าหนดไว ้เชน่ ซือ้มากกวา่ $25 ลด X%

For every quantity of items purchased โปรโมชนัจะมผีลเมือ่ลกูคา้ซือ้สนิคา้ทกุๆจ านวนทีก่ าหนดไว ้เชน่ ทกุ 3 ชิน้ ลด X%

A

B Purchased Item ก าหนดสนิคา้ทีจ่ะเขา้รว่มรายการโปรโมชัน่

• หากคณุตอ้งการสรา้งโปรโมชัน่ส าหรับสนิคา้ทกุรายการ ใหเ้ลอืก Entire Catalog
• หากคณุตอ้งการสรา้งโปรโมชัน่ส าหรับสนิคา้บางรายการ ใหเ้ลอืก Create a new product selection และเลอืกประเภทรหัสสนิคา้ทีค่ณุตอ้งการ

แจง้ให ้Amazon ทราบ (แนะน า SKU List และ ASIN List) จากนัน้คลกิทีปุ่่ ม Create Product Selection และกรอกรายละเอยีดของรายการสนิคา้



ขัน้ตอนการสรา้งโปรโมช ัน่

Buyer Gets ก าหนดโปรโมชัน่ทีล่กูคา้จะได ้C

D Applies to ก าหนดรายการสนิคา้ทีจ่ะไดรั้บโปรโมชัน่

ประเภทของโปรโมช ัน่ทีค่ณุเลอืก ค าอธบิาย

Free Shipping ฟรคีา่สง่สนิคา้

Percentage Off • Percent off: การลดราคาเป็นเปอรเ์ซ็นต์ ตัง้แต ่1-99% 
• Amount off: การลดราคาแบบเป็นจ านวนเงนิ (กอ่นบวกภาษีและคา่ขนสง่)
• Fixed price for all items: การลดราคาแบบก าหนดราคาคงทีส่ าหรับสนิคา้ทีค่ณุก าหนด

Buy One Get One ซือ้หนึง่แถมหนึง่

ตวัเลอืก ค าอธบิาย

Free Shipping หากคณุใช ้Free Shipping ใหเ้ลอืก Default option

Percentage Off • Purchased Items:  โปรโมชัน่ถกูใชก้ับสนิคา้ทีซ่ ือ้ 
• Qualifying Item: โปรโมชัน่จะถกูใชก้บัสนิคา้ทีค่ณุก าหนด กรณุาเลอืก “Select ASIN” เพือ่เลอืกรายการ
สนิคา้

Buy One Get One • Purchased Items:  โปรโมชัน่ถกูใชก้ับสนิคา้ทีซ่ ือ้ 
• Qualifying Item: โปรโมชัน่จะถกูใชก้บัสนิคา้ทีค่ณุก าหนด กรณุาเลอืก “Select an ASIN” เพือ่เลอืก
รายการสนิคา้และจ านวนสนิคา้ทีต่อ้งการแถม



ขัน้ตอนการสรา้งโปรโมช ัน่

ระบุวนัเร ิม่ตน้ของแคมเปญ (ก าหนดลว่งหนา้ 4 ชม.)

ระบุช ือ่/รหสัแคมเปญทีช่ว่ยใหค้ณุตดิตามแคมเปญนีไ้ด ้

ระบุวนัสิน้สดุของแคมเปญ

ระบุขอ้ความอา้งองิของคณุ (ไม่ปรากฏใหล้กูคา้เห็น)

Steps 2: Scheduling ตัง้คา่ระยะเวลาของแคมเปญ



ขัน้ตอนการสรา้งโปรโมช ัน่

Steps 3: Additional Options เลอืกประเภทสว่นลด

E

F

E

F เลอืกประเภทของการใชโ้ปรโมชัน่รว่ม (กรณุาดคู าอธบิายในหนา้ถดัไป)

ประเภทของ Claim Code ประเภทของการใชส้ว่นลด ค าอธบิาย

Claim Code
Single Use ลกูคา้ 1 คนจะใชโ้ปรโมชัน่ไดเ้พยีงครัง้เดยีว โดยทีไ่มต่อ้งใสโ่คด้ลดราคากอ่นช าระเงนิ

Group ลกูคา้จะตอ้งใสโ่คด้ลดราคากอ่นช าระเงนิ โดยคณุก าหนดไดว้า่จะจ ากดัจ านวนครัง้ของการใชโ้คด้
ส าหรับลกูคา้ 1 คนหรอืไม่

Non Claim Code None ลกูคา้จะไมถ่กูจ ากดัการใช ้และไมต่อ้งตอ้งใสโ่คด้ลดราคากอ่นช าระเงนิ



ขัน้ตอนการสรา้งโปรโมช ัน่

F ประเภทของการใชโ้ปรโมชัน่รว่ม

ประเภทของการใช ้ หลักการในการใชโ้ปรโมชัน่รว่มกนั ตัวอยา่ง

Preferential • สามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่แบบ Unrestricted ได ้
• สามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่ชนดิอืน่ๆทีไ่มใ่ช ่Claim Code ได ้
• หากคณุมโีปรโมชัน่แบบ Preferential หลายรายการ 

โปรโมชัน่ทีม่มีลูคา่มากทีส่ดุจะถกูท างาน

• คณุสรา้งโปรโมชัน่แบบ Preferential ลดราคารองเทา้ 10% และแบบ Unrestricted ลดราคาหมวก 20%
หากลกูคา้ซือ้รองเทา้และหมวก ลกูคา้จะไดรั้บท ัง้ 2 โปรโมช ัน่ รวมมลูคา่ 30%

• คณุสรา้งโปรโมชัน่แบบ Preferential 2 รายการ คอื ลดราคารองเทา้ 10% และ ลดราคาหมวก 20%
หากลกูคา้ซือ้รองเทา้และหมวก ลกูคา้จะไดรั้บสว่นลดอนัทีม่มีลูคา่สงูทีส่ดุ น่ันคอื 20%

Unrestricted • สามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่แบบ Unrestricted ไดท้ัง้หมด
• สามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่แบบ Preferential ได ้1 รายการ
• สามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่ชนดิอืน่ๆทีไ่มใ่ช ่Claim Code ได ้

• คณุสรา้งโปรโมชัน่แบบ Unrestricted 3 รายการ คอื ฟรคีา่จัดสง่ส าหรับรายการสัง่ซือ้ทีม่มีลูคา่เกนิ $20, 
ลดราคาเสือ้กนัหนาว 10% และ ซือ้หมวกแถมผา้พันคอ
หากลกูคา้ซือ้หมวกและเสือ้กนัหนาว (รวมมลูคา่ $100) ลกูคา้จะไดรั้บสว่นลด 10% ส าหรับเสือ้กนัหนาว 
ไดรั้บผา้พันคอฟร ีและไดค้า่จัดสง่ฟรี

Exclusive • ไมร่วมกบัโปรโมชัน่ใดๆทีเ่ป็น Claim Code ทัง้สิน้
• รวมกบัโปรโมชัน่ประเภทอืน่ๆทีไ่มใ่ช ่Claim Code ได ้

• คณุสรา้งโปรโมชัน่แบบ Exclusive ลดราคารองเทา้ 10% และ ลดราคาหมวก 20%
หากลกูคา้ซือ้หมวกและรองเทา้ ลกูคา้จะไดรั้บโปรโมชัน่ทีม่มีลูคา่สงูสดุ คอื 20%

• คณุสรา้งโปรโมชัน่แบบ Exclusive ลดราคารองเทา้ 10% และสรา้งโปรโมชัน่ทีไ่มใ่ช ่Claim Code โดยลด
ราคาหมวก 20%
หากลกูคา้ซือ้รองเทา้และหมวก ลกูคา้จะไดรั้บท ัง้ 2 โปรโมช ัน่ รวมมลูคา่ 30%



ขัน้ตอนการสรา้งโปรโมช ัน่

เลอืกใช ้Template ขอ้ความทีจ่ะปรากฏบนหนา้รายละเอยีดสนิคา้ที่ Amazon 

ก าหนดมาให ้เพือ่ใหล้กูคา้ทราบถงึแคมเปญ หรอืก าหนดขอ้ความของคณุเอง

ท าเคร ือ่งหมายถกูทีน่ี่ หากคณุตอ้งการให ้Amazon แสดงขอ้ความโปรโมช ัน่ เชน่ ใชโ้คด้ PRIMEDAY18 เพือ่รบัสว่นลด 50%

ระบุขอ้ความในหนา้ Check out ทีล่กูคา้จะเห็นเมือ่ลกูคา้กดซือ้

คณุสามารถเลอืกทีจ่ะแสดงและปรับเปลีย่นขอ้ความ
โปรโมชัน่ทีจ่ะแสดงใหล้กูคา้เห็นได ้โดยการคลกิที่
“Customize messaging” 

กรณุาตรวจสอบขอ้ความและคลกิ “Review” ดา้นลา่ง
เพือ่สง่รายการโปรโมชัน่



การตรวจสอบรายการโปรโมช ัน่ทีค่ณุไดส้รา้งไว ้

คณุสามารถตรวจสอบรายการโปรโมชัน่ทีค่ณุสรา้งไว ้ไดท้ี่ Advertising > Promotion > เลอืกแถบ Manage Your Promotion (G)
โดยคณุสามารถเลอืกสถานะของโปรโมช ัน่ (H) ได ้เชน่ Active (ก าลังท างานอยู)่, Pending (ก าลังรอการเริม่ตน้), Expired (หมดอาย)ุ และ All (ทัง้หมด)

การตรวจสอบรายการโปรโมช ัน่ทีค่ณุไดส้รา้งไว้

หากตอ้งการแกไ้ขรายละเอยีดหรอืสิน้สดุโปรโมชัน่ กรณุากดปุ่ ม View (I) และเลอืกหัวขอ้ทีต่อ้งการ

การแกไ้ขและสิน้สดุโปรโมช ัน่

G

H

I



Thank you for your time
For more information, please visit 

Amazon Seller University in ภาษาไทย

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyrrqKCT7jFL3ZamhsYHklN4spK8iG5Sn

