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การเขา้รว่ม Deals บนอเมซอน



Deals บน Amazon คอือะไร อยู่ตรงไหน
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หน้าToday’s Deal บน Amazon

เป็นหนา้ทีม่ลีูกคา้ Amazon เยีย่มชมตอ่วนัจ านวนมาก เพือ่เลอืกซือ้
สนิคา้ทีม่รีาคาดทีีสุ่ด ผูข้ายน าสนิคา้เขา้รว่มหนา้นีไ้ดเ้พือ่

ชว่ยเพิม่โอกาสในการมองเห็นสนิคา้ (Traffic) อกีทัง้ยงัชว่ยกระตุน้การ
ตดัสนิใจซือ้เน่ืองจากรายการสนิคา้มกีารจดัโปรโมช ัน่ทีเ่ป็นราคาทีต่ ่าสุด

ชนิด Deals ทีผู่ข้ายสามารถเขา้รว่มไดค้อื

 7-Day Deals 
 Lightning Deals
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7-Days Deals 

7 Days Deals  คอืขอ้เสนอของรายการสนิคา้ทีเ่สนอราคาพเิศษทีต่ ่าทีส่ดุในรอบ 30 วนั Today’s Deal เป็นระยะเวลา 7 วนั

7 Day Deals ชว่ยเพิม่โอกาสในการมองเห็นสนิคา้ (Traffic) มากขึน้ เน่ืองจากขอ้เสนอของ 7 Deals จะปรากฏอยู่บนหนา้ Today’s Deal ของ 
Amazon ทีม่ลีูกคา้เยีย่มชมตอ่วนัจ านวนมาก อกีทัง้ยงัชว่ยกระตุน้การตดัสนิใจซือ้เน่ืองจากรายการสนิคา้มกีารจดัโปรโมช ัน่ทีเ่ป็นราคาทีต่ ่าสุดใน
รอบ 30 วนัของรายการสนิคา้น้ันๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชว่ง Holidays Season ทีผู่ซ้ ือ้ตัง้ตารอคอยซือ้สนิคา้ทีม่รีาคาดทีีสุ่ด

https://www.amazon.com/gp/goldbox/ref=nav_cs_gb
https://www.amazon.com/gp/goldbox/ref=nav_cs_gb
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เง่ือนไขในการเขา้รว่ม 7 Deals

Conditions • FBA ASINs
• 15% off lowest price last 30 days.
• ASINs must have at least a 3-star rating
• At least five Seller Feedback Ratings per month and an overall rating of at least 

3.5
• Minimum stocks as committed

Submission channel Self Service – Seller Central

Running Date 7 Days

Fee $300 - $500

Approval Cannot guarantee
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Lightning Deals 

Lighting Deals คอืขอ้เสนอของรายการสนิคา้ทีเ่สนอราคาพเิศษ Today’s Deal เป็นระยะเวลา 6 ช ัว่โมง

Lightning Deals จะปรากฏอยู่บนหนา้แรกของ Today’s Deal ของ Amazon ทีม่ลีูกคา้เยีย่มชมตอ่วนัจ านวนมาก อกีทัง้ยงัชว่ยกระตุน้การตดัสนิใจซือ้
เน่ืองจากรายการสนิคา้มกีารจดัโปรโมช ัน่ทีเ่ป็นราคาพเิศษ และผูซ้ ือ้มเีวลาตดัสนิใจเพยีง 6 ช ัว่โมงเทา่น้ันพรอ้มกบัมี % ของการ claim ซือ้สนิคา้เพือ่บอก
ใหรู้ว้่าสนิคา้ใกลจ้ะหมดแลว้

https://www.amazon.com/gp/goldbox/ref=nav_cs_gb
https://www.amazon.com/gp/goldbox/ref=nav_cs_gb


6 Advertising > Deal

สมคัรเขา้รว่ม Deals อย่างไร

เขา้ไปที ่Advertising > Deals เลอืก Create a new deal และเลอืกประเภทของ Deals

จากน้ันจะพบ Recommendation List ของสนิคา้ทีส่ามารถสมคัรเขา้รว่ม deals 

ได ้ และคลกิ select รายการสนิคา้ทีต่อ้งการสมคัร

เลอืกสปัดาหท์ีค่ณุตอ้งการ Run Deal 

และคลกิ Continue to next step

ตัง้ราคา Deal และ เลอืกสนิคา้ทีจ่ะใหแ้สดงเป็นรปูหลกั (ในกรณีทีส่นิคา้เป็น 

Variation) จากน้ันคลกิ Continue to next step ตรวจสอบรายละเอยีดอกีคร ัง้

และคลกิ Submit deal

1
2

3
4
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เง่ือนไขในการเขา้รว่ม Lighting Deals

Conditions • FBA ASINs
• 15% off lowest price last 30 days.
• ASINs must have at least a 3-star rating
• At least five Seller Feedback Ratings per month and an overall rating of at least 

3.5
• Minimum stocks as committed

Submission channel Self Service – Seller Central

Running Date 6 hours

Fee $150-500

Approval Cannot guarantee
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เขา้รว่ม Deals ไดบ้่อยแคไ่หน

Lightning Deals ไม่สามารถน า ASIN เดมิ เขา้รว่มซ า้ไดภ้ายใน 7 วนั

7-day Deals ไม่สามารถน า ASIN เดมิ เขา้รว่มซ า้ไดภ้ายใน 28 วนั

Amazon สามารถท าการยกเลกิการเขา้รว่ม Deals ไดโ้ดยทีต่อ้งแจง้
ลว่งหนา้หากผูข้ายท าผดิกฎ

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ การเขา้รว่มDeals ส าหรบัผูข้าย

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=G202111490


Thank you
For more information, please visit 

Seller University in Thai ภาษาไทย

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

