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2.1 กำรเตรียมกำรก่อนนำสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำ
ก่อนที่จะแนะนาข้อควรระวังก่อนนาสินค้าเข้าศูนย์ปฏิบัติการ Amazonให้ท่านอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถดูตัวอย่าง
ของกระบวนการเตรียมการทั้งหมดจากรูปภาพต่อไปนี้

ยืนยันว่าตรงตามนโยบาย
การจากัดสินค้าของสินค้า
FBA

จัดทาแผนการส่งสินค้าขา
เข้าคลัง

สร้าง
ข้อมูลสินค้า

สร้าง
การจัดส่ง

กาเตรียมการ
ล่วงหน้า

จัดส่งสินค้าไปยัง
คลังสินค้า FBA

การเตรียมการล่วงหน้า
ของสินค้า

ข้อกาหนดการบรรจุ
และการติดฉลากกล่อง

ข้อกาหนดในการเตรียมการ
ล่วงหน้า

2.2 นโยบำยกำรจำกัดสินค้ำของ FBA
ก่อนสร้างรายการสินค้า FBA โปรดทาความเข้าใจ ก่อนว่าสินค้าใดเหมาะสาหรับการขนส่ง FBA และสินค้าใดไม่เหมาะสม
หมำยเหตุ：
ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดการเตรียมการก่อนล่วงหน้าของสินค้า FBA ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยและข้อจากัด
ของสินค้า มิฉะนั้น อาจเกิดผลกระทบดังต่อไปนี้:ศูนย์ปฏิบัติการ Amazonปฏิเสธการรับสินค้า กาจัดหรือส่งคืนสินค้า
ห้ามผู้ขายจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า FBA ในอนาคต จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการเตรียมการที่ไม่
พร้อม หรือพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด ปิดใช้งานบัญชีการขายของคุณ และแม้กระทั่งการเรียกเก็บค่าปรับจาก
ท่าน
สินค้าบางอย่างอาจมีสิทธิ์ขายใน Amazon แต่ไม่สามารถใช้ Fulfillment By Amazon ได้ รายการสินค้า FBA ต้อง
ปฏิบัติตามข้อกาหนดวันหมดอายุที่เฉพาะเจาะจงและสินค้าที่มีข้อกาหนดด้านอุณหภูมิถึงจะมีสิทธิ์ใช้ Fulfillment By
Amazon ได้
ต่อไป Amazon จะแนะนาข้อกาหนดและข้อจากัดของสินค้าสาหรับการใช้ FBA ตามเว็บไซต์ รวมถึงสินค้าห้ามจัดส่ง
สินค้าอันตราย สินค้าคงคลัง FBA ที่มีวันหมดอายุ และสินค้าคงคลังที่ละลายได้ง่าย
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• สินค้ำที่ FBA ห้ำมจัดส่ง
ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น หากท่านใช้ Fulfillment by Amazon เพื่อจัดส่งสินค้า ต้องปฏิบัติตามนโยบายสินค้า
จากัดของ Amazon และข้อจากัดสินค้าเฉพาะของ FBA ต่อไปนี้เป็นรายการสินค้าที่ FBA ห้ามจัดส่ง:
• เว็บไซต์สหรัฐอเมริกำ
FBA ห้ำมจัดส่งสินค้ำที่อยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกำ)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(รวมถึงเบียร์ไร้
แอลกอฮอล์)

บัตรของขวัญ คูปองและ
เครื่องมืออื่นๆ
ที่สามารถจัดเก็บมูลค่าไว้

ยางรถยนต์

แบตเตอรี่ที่บรรจุไม่
เรียบร้อย

สินค้าที่มีสื่อการตลาดที่
ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น โบร
ชัวร์ ป้ายราคา และฉลาก
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของ
Amazon)

สินค้าที่ต้องมีจัดการก่อน
ล่วงหน้าแต่ยังไม่ผ่านการ
จัดการตามข้อกาหนด
บรรจุภัณฑ์ของ FBA

สินค้าที่ชารุดหรือเสียหาย

สินค้าที่มีฉลากที่ไม่ได้
ลงทะเบียนกับ Amazon
อย่างถูกต้องก่อนจัดส่ง
หรือฉลากไม่ตรงกับสินค้า
ที่ลงทะเบียน

สินค้าที่ไม่ตรงตาม
ข้อกาหนดของข้อตกลง
ใดๆ ระหว่าง Amazon และ
ผู้ขาย

สินค้าที่ลอกเลียนแบบ
ปลอมแปลง หรือผลิต
อย่างผิดกฎหมาย

สินค้าที่ได้รับการพิจารณา
ว่าไม่เหมาะสาหรับการขาย
โดย Amazon

-

หมำยเหตุ：
1.
2.
3.

Amazon ไม่ยอมรับฉลากหรือสินค้าที่มีการกาหนดราคา
หากสินค้ามือสองถูกทาเครื่องหมายว่าสินค้าอยู่ในสภาพดี สินค้าเหล่านั้นอาจ
เสียหายได้
Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการทาลายสินค้าคงคลังที่พิจารณาว่าเป็นสินค้า
ลอกเลียนแบบและปฏิเสธคาขอให้นาออกจากสินค้าคงคลัง

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย ข้อกาหนดและข้อจากัดสินค้าเว็บไซต์ของ Amazon
ในสหรัฐอเมริกา โปรดดูที่:
• สินค้าที่ FBA ห้ามจัดส่ง (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา)
• หมวดหมู่สินค้าที่ต้องได้รับการอนุมัติและคัดแยก
• สินค้าต้องจากัด
• สินค้าคงคลังของ Amazon ที่มีวันหมดอายุ/อายุการเก็บรักษา
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• เว็บไซต์ยุโรป
FBA ห้ำมมิให้จัดส่งสินค้ำที่อยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ (เว็บไซต์ยุโรป)
เบียร์ ไวน์ สุรากลั่น
และขนมหวานที่มี
แอลกอฮอล์

อาวุธ

ดอกไม้ไฟหรืออุปกรณ์ทา
พลุอื่น ๆ

สินค้าที่มีการฝังอัญมณี
แล้วอัญมณีหลวม

บัตรของขวัญ คูปอง และ
เครื่องมืออื่นๆ
ที่สามารถจัดเก็บมูลค่าไว้

สินค้าประเภทสื่อวิดีโอ
ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะรูปแบบ VHS
DVD และ Blu-ray Disc)

ซิการ์ บุหรี่ ดิปซิการ์
บุหรี่ไฟฟ้า หรือสินค้า
ยาสูบอื่น ๆ

ยาและยารักษาสัตว์ ยา
รักษาโรคทุกประเภท
อาหารและหินที่ใช้ในด้าน
การแพทย์

สินค้าใด ๆ ที่อยู่ภายใต้
ใบอนุญาตส่งออก
ประกาศ หรือข้อจากัดการ
อนุญาตเมื่อจัดส่งไปยัง
ประเทศ/ภูมิภาคที่
Amazon อนุญาตให้คุณ
จัดส่งสินค้า

ผู้ขายไม่ใช่ "ผู้ขายที่ได้รบ
ั
อนุญาต" (กาหนดโดย
ผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่าย
สินค้า) หรือไม่ได้จัดหา
ผู้ผลิตให้กับผู้ซื้อ
รายการสินค้ารับประกัน
มาตรฐาน

สินค้าใด ๆ ที่โพสต์บน
ร้านค้าสหภาพยุโรปโดย
ไม่ได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของแบรนด์หรือ
เครื่องหมายการค้าที่
เกี่ยวข้อง

สินค้าใดๆ ที่ไม่สามารถ
จัดส่งอย่างถูกกฎหมายไป
ยังสหราชอาณาจักรหรือ
ประเทศ/ภูมิภาคอื่นใดที่
Amazon อนุญาตให้คุณ
จัดส่งและขายสินค้า

สินค้าประเภทอื่นๆ ที่ไม่
รองรับการขายผ่าน
เว็บไซต์ของ Amazon จะ
ถูกกาหนดโดย Amazon
ตามข้อตกลงนี้ หากสินค้า
ที่ยกเว้นไม่ได้รับการจัด
ประเภทเป็นสินค้าที่ยกเว้น
แล้ว Amazon จะแจ้งให้
ผู้ขายทราบทันที

มีดตัดฟืน,มีดกุรข่า,มีด,
ใบมีด,ใบมีดโกน,ดาบ, กริช
,ขวานและสิ่งของอื่น ๆ ที่มี
ใบมีดหรือของมีคม หรือ
สิ่งของที่ผลิตขึ้นหรือ
ดัดแปลงเพื่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ

วิดีโอเกมและซอฟต์แวร์
ทั้งหมดสาหรับผู้ชมอายุ
12 ปีขึ้นไป (ไม่ว่าจะ
จาหน่ายแยกต่างหากหรือ
ให้มาพร้อมกับ
เครื่องเล่นเกม)

รายการสินค้าใด ๆ ที่มี
ส่วนผสมที่ต้องห้าม จากัด
หรือควบคุมโดยกฎหมายที่
บังคับใช้

อวัยวะของมนุษย์ สิ่ง
ปลูกฝังทางการแพทย์ และ
สินค้าใดๆ ที่ผลิตมาจาก
หรือประกอบด้วยพืชหรือ
สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ภายใต้
การควบคุม (ตัวอย่างเช่น
งาช้าง ปะการัง กระดอง
เต่า และหนัง
สัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่)

อุปกรณ์ ยา วิตามิน
สินค้าสมุนไพร หรือสินค้า
อื่นๆ ที่กาหนดให้แพทย์
จักษุแพทย์ หรือบุคลากร
ทางการแพทย์อื่นๆ
กาหนดให้ใบสั่งยาเป็น
ข้อกาหนดเบื้องต้นในการ
ซื้อ หรือสินค้าที่สามารถ
จัดเก็บ ขาย หรือขนส่งโดย
บุคลากรทางการแพทย์ที่มี
ใบอนุญาตเท่านั้น

สินค้าสาหรับผู้ใหญ่

สินค้าที่มีรูปภาพซึ่งห้าม
เด็กรับชมและเนื้อหาที่ผิด
กฎหมาย รุนแรง ก้าวร้าว
หรือลามกอนาจารใน
ประเทศ/ภูมิภาคที่
Amazon อนุญาตให้คุณ
ขายสินค้า
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นอกจากนี้สินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ยังเป็นสินค้าที่ FBA ห้ามจัดส่งบนเว็บไซต์ยุโรป:
FBA ห้ำมมิให้จัดส่งสินค้ำที่อยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ (เว็บไซต์ยุโรป)
สินค้าที่เรียกคืน

สัตว์มีชีวิตทุกชนิด

พืชมีชีวิตทุกชนิด

สินค้าที่อาจละลายได้ (ช็อคโก
แลต พาราฟิน และอื่นๆ)

ยาต้องห้ามที่มีสินค้าใดๆ ที่ได้รับการ
ควบคุมโดย "พระราชบัญญัติยาเสพ
ติดของสหราชอาณาจักร"

เครื่องสาอางและสินค้าเสริมความงาม
จากแบรนด์ Lush

สินค้าที่มีหมายเลขควบคุมล็อ
ตสินค้าและต้องมีการติด
ฉลาก

สินค้าประเภทอาหารหรือเครื่องดื่ม

สินค้ามีคมที่ไม่สามารถรับประกันได้ว่า
ระหว่างการจัดส่งใบมีดจะทะลุหรือปรากฎ
หรือไม่

อาจทาให้ Amazon กาหนดให้
การขนส่งนั้นต้องใช้การจัดส่ง
สินค้าแบบไม่เต็มคันรถบรรทุก
สาหรับการประมวลผลด้วย
เหตุผลที่สมเหตุสมผล

ด้านที่ยาวที่สุดมากกว่า 150 ซม. หรือ
น้าหนักมากกว่า 30 กก. หรือเส้นรอ
บวงมากกว่า 3 เมตร: เส้นรอบวง =
(สูง 2 x สูง) + (กว้าง 2 x) + ยาว

บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าที่เป็นของเหลว
มากกว่า 1 ลิตร หรือสินค้าที่เป็น
ของเหลวที่ไม่มีตราประทับที่แข็งแรง
สามารถรับแรงกดระหว่างการส่งมอบ
สินค้าให้กับผู้ซื้อได้

มีวันหมดอายุ/อายุการเก็บ
รักษาหรือเครื่องหมาย "หมด
เขตเปิดกล่อง" (PAO) และเป็น
ของ "สินค้าคงคลังแบบผสม
ได้ที่ไม่มีสติกเกอร์"

สินค้าที่เป็นเม็ดที่ไม่ได้บรรจุในกล่อง
สาหรับการขนส่งที่ป้องกันการรั่วซึ่ง
เพียงพอที่จะทนต่อแรงกระแทกและการ
ทดสอบการตกกระแทกอย่างรุนแรง
(การตกจากที่สูง 125 ซม.)

-

นอกจากนี้ สินค้าบางรายการใน หมวดหมู่ "สุขภาพ" และ "ความงามและการแต่งหน้า" ก็เป็นสินค้า
ต้องห้ามเช่นกัน สินค้าที่กาหนดให้เป็นสินค้าอันตรายที่ควบคุมโดยกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ ไม่
สามารถจัดส่งโดย Fulfillment By Amazon ได้

หมำยเหตุ：
1.
2.
3.

สินค้าที่มีวันหมดอายุหรืออายุการเก็บรักษาต้องไม่ใช่สินค้าคงคลังแบบผสมได้และ
ต้องมีฉลาก FBA
สินค้าที่มีหมายเลขควบคุมล็อตสินค้าจะต้องเป็นสินค้าคงคลังที่ใช้ร่วมกัน และต้องไม่
มีฉลากอื่นนอกเหนือจากบาร์โค้ดผู้ผลิตดั้งเดิม
สินค้าที่มีข้อกาหนดด้านอุณหภูมิต้องสามารถทนต่ออุณหภูมิขั้นต่าที่ 10°C และ
สูงสุด 30°C ในช่วงระยะเวลาการรับประกันสินค้าโดยไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพของ
สินค้า เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าจาเป็นต้องมีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 10°C ถึง 30°C
การทาเครื่องหมายบนกล่องต้องไม่รวมถึงข้อกาหนดด้านอุณหภูมิในการจัดเก็บ
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ฉันต้องการใช้บริการส่งออกFulfillment by Amazon ในสหภาพยุโรปมี
ข้อกาหนดพิเศษสาหรับสินค้าที่ใช้บริการประเภทนี้หรือไม่?

สาหรับบริการส่งออกFulfillment by Amazon ในสหภาพยุโรป สินค้า
ต่อไปนี้ยังเป็นสินค้าห้ามจัดส่ง:
⚫ สินค้าที่ส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ ความเกลียดชัง และการเลือก
ปฏิบัติ
⚫ ของที่ระลึกนาซี (หรือสินค้าที่คล้ายกัน)
⚫ ยาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่าแมลง
⚫ เมล็ดพืชหรืออนุพันธ์ของพืช
⚫ สินค้าที่เป็นสาธารณสมบัติ รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมและการ
ค้นพบทางโบราณคดี (แร่ สมบัติ ฟอสซิล ฯลฯ)
⚫ สินค้าที่อยู่ภายใต้การจากัดตามอายุและไม่แสดงการใช้งานตามอายุที่
จาเป็นในประเทศ/ภูมิภาคในสหภาพยุโรปที่ Amazon อนุญาตให้ท่าน
จัดส่งสินค้า
⚫ สินค้าที่อยู่ภายใต้การจากัดตามอายุและไม่แสดงการใช้งานตามอายุที่
จาเป็นในประเทศ/ภูมิภาคในสหภาพยุโรปที่ Amazon อนุญาตให้ท่าน
จัดส่งสินค้า
⚫ สินค้าที่มีรูปภาพซึ่งห้ามเด็กรับชมและเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย รุนแรง
ก้าวร้าว หรือลามกอนาจารในประเทศ/ภูมิภาคที่ Amazon อนุญาตให้
ท่านขายสินค้า
⚫ ใช้ได้เฉพาะสินค้าโทรศัพท์มือถือจากผู้ให้บริการมือถือรายใดรายหนึ่ง
เท่านั้น
⚫ สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายหรือแยกขายในประเทศ/ภูมิภาคใน
สหภาพยุโรปที่ Amazon อนุญาตให้คุณจัดส่งสินค้า
⚫ สินค้าที่ไม่สามารถถือครอง ขาย หรือจาหน่ายอย่างถูกกฎหมายใน
ประเทศ/ภูมิภาคต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปที่ Amazon อนุญาตให้คุณ
จัดส่งสินค้าได้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคาแนะนาโดยละเอียด ข้อมูล และข้อควรระวังของสินค้าต้องห้ามบน
เว็บไซต์ FBA เว็บไซต์ยุโรป โปรดดูที่:
• สินค้าที่ FBA ห้ามจัดส่ง (เว็บไซต์ยุโรป)
• คู่มือระบุสินค้าอันตราย
• ตัวอย่างสินค้าที่อาจถูกควบคุมว่าเป็นสินค้าอันตราย (วัตถุที่เป็นอันตราย)
• กระบวนการตรวจสอบสินค้าอันตรายของ FBA
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• เว็บไซต์ญี่ปุ่น
FBA ห้ำมมิให้จัดส่งสินค้ำที่อยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)
สินค้าที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน
และกฎหมายของญี่ปุ่น

สินค้าที่ไม่สามารถเก็บไว้
ที่อุณหภูมิห้องได้

พืชและสัตว์

สินค้าอันตรายและสารเคมี

สินค้าที่ต้องได้รับการ
อนุมัติจาก Amazon ก่อน
จึงจะสามารถเผยแพร่และ
สินค้าในหมวดหมู่ที่ยังไม่
ผ่านการอนุมัติ

เครื่องมือแพทย์

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และ
สวัสดิการแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (MHLW) ฉบับที่ 68
ปี 2549 กาหนดว่า
เครื่องมือแพทย์ควบคุมมี
ไว้เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

คูปอง บัตรของขวัญ บัตร
เติมเงิน

บัตรของขวัญ บัตร
โทรศัพท์ แสตมป์ แสตมป์
ภาษี ตั๋วงาน และสินค้าที่
เกี่ยวข้อง

แท่งโลหะมีค่า แท่งโลหะมี
ค่า ทองคา แพลทินัม เงิน
และโลหะใต้ดินอื่นๆ

เหรียญทอง เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง เหรียญที่
ระลึก

เหรียญเก่าและธนบัตรเก่า

สินค้าต้องห้ามตาม
นโยบายโปรแกรม

สินค้าที่เรียกคืนหรือห้าม
จาหน่ายในญี่ปุ่น

แม่เหล็กนีโอไดเมียมหรือ
แม่เหล็กที่อาจทาให้สินค้า
อื่นเสียหายได้
รายการสินค้า

-

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคาแนะนาโดยละเอียดและรายการสินค้าต้องห้ามบนเว็บไซต์ของ
Amazon ที่ญี่ปุ่น โปรดดูที่:
• สินค้าที่ FBA ห้ามจัดส่ง (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)
สาหรับเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย ตะวันออกกลาง สิงคโปร์ และอื่น โปรดลงชื่อเข้าใช้ศูนย์ผู้ขาย
และค้นหา "สินค้าที่ FBA ห้ามจัดส่ง" ในหน้าความช่วยเหลือสาหรับรายละเอียดของสินค้าห้ามจัดส่งที่
เฉพาะเจาะจง
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• สินค้ำอันตรำย1
วัตถุอันตรายทั้งหมดที่จัดส่งไปยังคลังสินค้า FBA ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และต้องแน่ใจว่ามีการขนส่ง จัดเก็บ จัดการ และติดฉลากในลักษณะที่ปลอดภัย
และถูกต้อง หากคลังสินค้า FBA ได้รับสินค้าและยืนยันว่าเป็นสินค้าอันตรายที่ไม่สามารถจัดส่งได้ อาจถูกละ
ทิ้ง (ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกาจัดทิ้ง) และ Amazon จะไม่ให้ค่าชดเชยแก่คุณ
• หำกผู้ขำยต้องกำรขำยสินค้ำอันตรำยผ่ำน FBA จะต้อง:

ติดตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใน
ปัจจุบัน

ให้ข้อมูลสินค้าที่
สมบูรณ์และถูกต้อง

จัดเตรียมเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยล่าสุด (SDS)2 และ
เอกสารข้อมูลองค์ประกอบของ
สินค้าให้ครบถ้วนและถูกต้อง

• สินค้ำอันตรำยที่ได้รับอนุญำตให้ขำยผ่ำน FBA:ท่านสามารถขายสินค้าอันตรายต่อไปนี้ผ่าน FBA
ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าอันตรายที่จัดเตรียมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับปัจจุบันทั้งหมด
ชื่อ
สิ่งกัดกร่อน
(ใช้ได้กับเว็บไซต์ใน
ยุโรปเท่านั้น)

ฉลำก

หมำยเลข UN

คำอธิบำย
สินค้ำ

ตัวอย่ำง

UN2800

แบตเตอรี่
ป้องกันการหก
รั่วไหล

แบตเตอรี่รถยนต์

UN3480 UN3481
UN3090 UN3091

แบตเตอรี่ลิเธียม

พาวเวอร์แบงค์ กล้อง มือถือ
สายชาร์จ

วัสดุแม่เหล็ก

ลาโพงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
น้อยกว่า
30 ซม. แม่เหล็กขนาดใหญ่

สารอันตรายอื่น ๆ
UN2807

*สาหรับสินค้าแบตเตอรี่ลิเธียม ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ (ตามข้อกาหนดของรายการ IATA DGR ล่าสุดข้อ
965 ถึง 970)
1. สินค้าอันตราย: เรียกอีกอย่างว่าวัตถุที่เป็นอันตราย ชื่อย่อๆ ว่า Hazmat หมายถึงสินค้าที่มีสารไวไฟ ปิดผนึก อัด
ความดัน กัดกร่อนหรือเป็นอันตรายอื่น ๆ ซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างการจัดเก็บ การจัดการ หรือ การขนส่ง
2. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS): ชื่อเต็มคือ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบทางเคมี พารามิเตอร์ทางกายภาพและเคมี ความสามารถในการติดไฟ ความเป็นพิษ อันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ผู้ผลิตสารเคมีอันตรายหรือบริษัทจาหน่ายใน ตามข้อกาหนดของระเบียบ
ข้อบังคับ เอกสารอธิบายที่ครอบคลุมซึ่งมีข้อมูล 16 รายการ เช่น วิธีการใช้งาน สภาวะในการจัดเก็บ การรักษา
ฉุกเฉินจากการรั่วไหล และข้อบังคับด้านการขนส่ง
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• โปรแกรมสินค้ำอันตรำย FBA
Amazon ยังมีโปรแกรม Fulfillment by Amazon (FBA) สินค้าอันตราย หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม
นี้แล้ว ผู้ขายสามารถจัดหาและขายสินค้าอันตรายผ่าน FBA ได้ ขณะนี้โปรแกรมรับผู้เข้าร่วมใหม่ใน
ลาดับสารอง ท่านสามารถค้นหาหน้าช่วยเหลือของ "โครงการสินค้าอันตราย FBA" ได้หลังจากเข้าสู่
ระบบศูนย์ผู้ขาย แล้วทาตามคาแนะนาบนหน้าเพื่อสมัครสมาชิก
• สินค้ำที่อำจถูกควบคุมว่ำเป็นสินค้ำอันตรำย
แท็บคาเตือนหรือคาเตือนบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสามารถบ่งชี้ว่าสินค้าของท่านอาจเป็นอันตรายได้
• สินค้าบางอย่างที่จัดว่าเป็นสินค้าอันตรายจะไม่มีแท็บเตือนหรือคาแนะนาในการเตือน
(ตัวอย่างเช่น เครื่องสาอาง ลาโพงที่มีสารแม่เหล็ก ฯลฯ) ท่านต้องสังเกตว่าการไม่มีแท็บหรือ
คาเตือนใดๆ ไม่ได้หมายความว่าสินค้านั้นไม่เป็นอันตราย

ผู้ขายของเว็บไซต์ Amazon สหรัฐอเมริกาสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือระบุสินค้าอันตราย
ผู้ขายของเว็บไซต์ Amazon ยุโรปสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างสินค้าที่อาจได้รับการ
ควบคุมว่าเป็นสินค้าอันตราย
ผู้ขายของญีป
่ ุ่นสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างสินค้า
• หากท่านคิดว่าสินค้าอาจเป็นสินค้าอันตรายที่มีการควบคุม โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือซัพพลาย
เออร์และสอบถามว่าสินค้านั้นได้รับการควบคุมหรือไม่ ผู้ผลิตต้องจัดเตรียมเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย (SDS) ฉบับสมบูรณ์สาหรับสินค้าควบคุมทั้งหมด จากนั้น ท่านต้องส่ง
เอกสารดังกล่าวให้กับ Amazon ผ่านการอัปโหลดเอกสารเกี่ยวกับสินค้าอันตราย หากข้อมูล
สินค้าอันตรายได้รับการตรวจสอบแล้วว่าสมบูรณ์และถูกต้องหลังการตรวจสอบ Amazon
จะจัดประเภทของสินค้าท่านตามที่ระบุ
• ตรวจสอบมำตรำสินค้ำอันตรำย
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าอันตราย โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้:
• คู่มือระบุสินค้าอันตรายของสหรัฐอเมริกา
• คู่มือระบุสินค้าอันตรายของยุโรป
• คู่มือระบุสินค้าอันตรายของญี่ปุ่น
• สาหรับผู้ขายของเว็บไซต์อื่นๆ โปรดเข้าสู่ระบบศูนย์ผู้ขายและค้นหาหน้าความช่วยเหลือ "คู่มือ
ระบุสินค้าอันตราย" เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด
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• สินค้ำคงคลัง FBA ที่มีวันหมดอำยุ

สินค้าภายนอกทั้งหมด (ตัวอย่างเช่น สินค้าดูแลผิว
เครื่องสาอาง แชมพู ฯลฯ) และ สินค้าบริโภคภัณฑ์
(รวมถึงอาหารเสริม) ไม่ว่าจะเป็นสาหรับมนุษย์หรือสัตว์
FBA ถือว่ามีวันหมดอายุ ต่อให้บรรจุภัณฑ์ของสินค้า
ดังกล่าว จะไม่ได้ระบุวันหมดอายุไว้ ก็ถือว่ามีวัน
หมดอายุ
Amazon เชื่อว่า "วันที่ใช้งานได้ดท
ี ส
ี่ ุด" หรือ "เวลา
สาหรับสิ้นสุดการขาย" นั้นเทียบเท่ากับวันหมดอายุ
ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ต้องให้ระวังสาหรับสินค้าที่มีวัน
หมดอายุ
ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรปสามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่นสามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
• สินค้ำคงคลัง FBA ที่ละลำยง่ำย
สินค้า "ละลายง่าย" หมายถึงสินค้าที่ไวต่อความร้อนที่เคี้ยวหรือกลืนเข้าไป
ประเทศ/
เว็บไซต์

สินค้ำละลำย
ง่ำย

สหรัฐอเม
ริกา

ช็อกโกแลต โย
เกิร์ต
ฟัดจ์และโปรไบโอ
ติก

ยุโรป

ญี่ปุ่น

ช็อกโกแลต โย
เกิร์ต
ฟัดจ์และโปรไบโอ
ติก

ขนมช็อคโกแลต
และช็อคโกแลต

ช่วงเวลำกำรรับ

ระยะเวลำที่ไม่ได้รับและวิธีกำรดำเนินกำร

วันที่ 16 ตุลาคม
ถึง วันที่ 30
เมษายน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม ถึง วันที่ 15 ตุลำคม FBA จะไม่
ส่งมอบสินค้าดังกล่าว และสินค้าคงคลังละลายง่ายที่จัดเก็บ
หรือจัดส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ Amazonจะถูกทา
เครื่องหมายเป็น "ไม่สามารถส่งมอบ/ไม่สามารถขายได้" และ
ยกเลิก

วันที่15 ตุลาคม
ถึง วันที่ 30
เมษายน ของปี
ถัดไป

วันที่1 ตุลาคม ถึง
วันที่ 30 เมษายน
ของปีถัดไป

ระหว่ำงที่ 1 พฤษภำคม ถึง วันที่ 14 ตุลำคมสินค้าคง
คลังที่ละลายง่าย ที่จัดส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ Amazonจะ
ถูกทาเครื่องหมายเป็น "ไม่สามารถขายได้" และยกเลิก
หลังวันที่ 15 พฤษภำคมสินค้าคงคลังที่ละลายง่าย
ทั้งหมดยังคงเก็บไว้ในศูนย์ปฏิบัติการ Amazon จะถูกทา
เครื่องหมายเป็น "ไม่สามารถขายได้" และยกเลิก
หลังวันที่ 1 พฤษภำคมสินค้าคงคลังที่ละลายง่าย ทั้งหมด
ยังคงเก็บไว้ในคลังสินค้า FBA จะถูกทาเครื่องหมายเป็น "ไม่
สามารถขายได้" และยกเลิก
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม ถึง วันที่ 30 กันยำยน FBA จะไม่
จัดส่งช็อกโกแลตและขนมช็อกโกแลต สินค้าคงคลังที่ละลาย
ง่าย ที่จัดส่งไปยังคลังสินค้า FBA จะถูกส่งคืนไปยังผู้ขาย
และผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี้ Amazon ยังห้ามการขายสินค้าที่ต้องแช่เย็น การเก็บรักษา หรือการแช่แข็ง และสินค้าที่เน่าเสีย
ง่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเนื้อสด ผลไม้ หรือผัก

ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ต้องให้ระวังสาหรับสินค้าที่มีวัน
หมดอายุ
ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรปสามารถคลิกที่นี่
ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่นสามารถคลิกที่นี่
หากท่านยังคงมีคาถามเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องจากัด สามารถเลือกดูได้ท:ี่ หน้าช่วยเหลือ (เว็บไซต์
สหรัฐอเมริกา); หน้าช่วยเหลือ (เว็บไซต์ยุโรป); หน้าช่วยเหลือ (เว็บไซต์ญี่ปุ่น) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ข้องกับรายการสินค้า FBA
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2.3 กำรเตรียมกำรสินค้ำ FBA ก่อนกำรจัดเก็บเข้ำคลัง
ปัจจุบันท่านมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสินค้าที่ถูกจากัดของ FBA แล้ว ก่อนจัดส่งไปคลังยังคลังสินค้า
FBA คุณต้องจัดทำแผนกำรจัดเก็บสินค้ำและสร้ำงข้อมูลสินค้ำว่าสินค้าใดที่ท่านคาดว่าจะส่ง ป้ายกากับใดที่จะใช้
และดาเนินการตามที่ต้องเตรียมการสินค้าที่เหมาะสมช่วยให้ Amazon รับและประมวลผลสินค้าคงคลังของท่านอย่าง
มีประสิทธิภาพและแม่นยา โปรดอ่านบทที่ 4 สาหรับการดาเนินการเฉพาะในส่วนนี้
หากสินค้าคงคลังไม่ได้รับการปรับสภาพหรือติดฉลากอย่างเหมาะสมเมื่อมาถึงที่คลังสินค้า FBA Amazon จะช่วย
ท่านประมวลผลล่วงหน้าหรือติดป้ายกากับ การดาเนินการนี้ไม่เพียงแต่ขยายเวลาการจัดเก็บแต่อาจมีค่าธรรมเนียม
บริการเพิ่มเติมโดยไม่ได้วางแผนไว้ด้วย
2.3.1 การเตรียมการก่อนล่วงหน้าของสินค้า
ขั้นตอนการเตรียมการล่วงหน้าของสินค้าประกอบด้วยสองส่วนหลัก: บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก การบรรจุและการ
ติดฉลากสินค้าอย่างเหมาะสมสามารถทาให้กระบวนการจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึน
้ ดังนั้นจึงช่วย
หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มเติม และลดระยะเวลาที่สินค้าจะไปถึงผูซ
้ ื้อ ต่อไปเราจะแนะนา
ข้อกาหนดและข้อควรระวังสาหรับการเตรียมการจัดการของสินค้าก่อนโดยละเอียด:
• บรรจุภัณฑ์สินค้ำ
บรรจุภัณฑ์สินค้าหมายถึงบรรจุภัณฑ์รองภายนอกของสินค้าที่สามารถขายได้โดยตรง และเพื่อให้แน่ใจ
สามารถทางานได้ปกติปกติ เช่นการจัดการสินค้าคงคลังของ FBA และบริการกระจายสินค้า สินค้าใด ๆ
ที่ไม่ได้รับการบรรจุอย่างครบถ้วนหรือไม่ตรงตามข้อกาหนดอาจถูกปฏิเสธ ส่งคืน หรือบรรจุใหม่โดย
Amazon เมื่อจัดส่งไปยังคลังสินค้า FBA และท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกีย
่ วข้อง
• ข้อกำหนดของบรรจุภัณฑ์สินค้ำที่เว็บไซต์สหรัฐอเมริกำ
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ข้างต้น ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านบรรจุภัณฑ์ต่อไปนี้เมื่อ
จัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า FBA :
SKU ใน Fulfillment Network1ใดๆ ที่ใช้สาหรับสินค้าของท่านต้องไม่ซ้ากัน และต้อง
สอดคล้องกับสินค้าเดียว
ตัวอย่างเช่น การจัดประเภทแต่ละประเภท (เช่น ขนาดหรือสี) ต้องมี SKU ใน
Fulfillment Network ที่แตกต่างกัน

แต่ละสินค้าจะต้องมีบาร์โค้ดหรือฉลากที่มองเห็นได้ง่ายและสามารถสแกนจาก
ภายนอกได้โดยตรง (ฉลากนี้ต้องมีบาร์โค้ดที่สแกนได้และหมายเลขที่มนุษย์อ่านได้ที่
สอดคล้องกัน)

แกะและปิดบาร์โค้ดเดิมที่ดา้ นนอกของกล่องจัดส่งเพื่อไม่ให้สแกนได้ ตัวอย่างเช่น ใช้
เทปทึบแสงเพื่อปิดบาร์โค้ดต้นฉบับ หรือใช้ปากกาสักหลาดสีดาทาสีเพื่อทาให้
บาร์โค้ดต้นฉบับไม่สามารถสแกนได้ เพื่อป้องกันการสแกนบาร์โค้ดที่ไม่ถูกต้องโดย
ไม่ได้ตั้งใจระหว่างกระบวนการรับ
1. SKU ใน Fulfillment Network รหัสฉลากสินค้า FBA ซึ่งเป็นบาร์โค้ดที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างการ
จัดส่ง FBA SKU สินค้า FBA หนึ่งรายการสอดคล้องกับ SKU ใน Fulfillment Network หนึ่งรายการ
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สาหรับสินค้าบางประเภท FBA มีข้อกาหนดพิเศษอื่น ๆ โปรดอ่านข้อกาหนดบรรจุภัณฑ์เฉพาะของ
สินค้าต่อไปนี้อย่างละเอียด:
• สินค้ำเทกอง
สินค้าแต่ละชิ้น (รวมถึงชุดหนังสือหลายเล่ม) จะต้องบรรจุแยกกันและบรรจุอย่างปลอดภัย
• Amazon ไม่ยอมรับสินค้าที่กาหนดให้ Amazon ประกอบชิ้นส่วนหลายชิ้น
(ตัวอย่างเช่น รถเข็นที่บรรจุแยกต่างหากแต่ขายเป็นสินค้าเดียว)
• สินค้าที่ไม่ได้บรรจุอย่างแน่นหนา (เช่น แขนเสื้อกว้างหรือกระเป๋า) จาเป็นต้องบรรจุใน
ถุง หรือจาเป็นต้องยึดด้วยเทปที่ไม่ยึดติดหรือลอกออกได้
• โดยไม่คานึงถึงวัสดุของรองเท้า รองเท้าจะต้องบรรจุในกล่องรองเท้าหรือ
ถุงพลาสติก PE ที่มีคาเตือนการหายใจไม่ออกเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุของรองเท้าจะไม่ถูก
เปิดเผย

• เป็นชุดห้ำมแกะ
สินค้าที่บรรจุหีบห่อจะต้องทาเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์บนหีบห่อ ติดฉลาก
สินค้าเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าจะได้รับและจาหน่ายเป็นสินค้าชิ้นเดียว ตัวอย่างเช่น "ห้าม
ถอดประกอบชุด" "พร้อมส่ง" หรือ "สินค้าเป็นชุด โปรดอย่าแยกชิ้นส่วน"
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• สินค้ำชนิดบรรจุกล่อง
• ต้องใช้กล่องทรงหกเหลี่ยมที่ไม่สามารถเปิดฝาหรือเปิดเองได้งา่ ย ๆ หากเปิดกล่อง
เองได้ง่ายๆ ก็ต้องปิดด้วยเทป กาว หรือลวดเย็บกระดาษ
• จาเป็นต้องทาให้แน่ใจว่ากล่องจะไม่ยุบตัวเมื่อใช้แรงกดปานกลางที่ดา้ นใดด้านหนึ่ง
• หากสินค้าชนิดบรรจุกล่องมีรูด้านข้างหรือช่องเปิด สินค้าต้องผ่านทดสอบการตก
กระแทก 90 ซม. (3 ฟุต) รวมถึงการตกแบบทุกด้านและทุกมุม หากสินค้าของท่านไม่
ผ่านทดสอบการตกกระแทก จะต้องใส่สินค้าลงในถุงพลาสติก PE ที่มีคาเตือนการ
หายใจไม่ออก

• สินค้ำบรรจุในถุงพลำสติก PE
ถุงพลาสติก PE ที่ใช้ปกป้องสินค้าต้องเป็นไปตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้:
• ถุงพลาสติก PE ต้องโปร่งใส หนาอย่างน้อย 1.5 มม. มีบาร์โค้ดของสินค้าที่สแกนได้
ปิดผนึกสนิท และถุงพลาสติกหรือฟิล์มห่อหุ้มต้องมีขนาดไม่เกิน 8 ซม. (3 นิ้ว) ของ
สินค้า
• ถุงพลาสติก PE ที่มีช่องเปิดไม่น้อยกว่า 12.7 ซม. (5 นิ้ว) (วัดเมื่อวางราบ): ต้องมี
คำเตือนกำรหำยใจไม่ออกโดยสามารถพิมพ์ข้อมูลคาเตือนลงบนถุงพลาสติกหรือ
ติดฉลากบนถุงพลาสติก การไม่ทาเครื่องหมายคาเตือนการหายใจไม่ออกอาจทาให้
สินค้าต้องบรรจุหีบห่อใหม่
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• คาเตือนการหายใจไม่ออกควรพิมพ์หรือวางไว้ในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนและควรใช้
ขนาดตัวอักษรที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดของถุงพลาสติกขนาดตัวอักษรที่พิมพ์
ควรเป็นไปตามข้อกาหนดในตารางต่อไปนี้:
ผลรวมของควำมยำวและควำมกว้ำงของถุงพลำสติก

ขนำดพิมพ์ที่เล็กที่สุด

60 นิ้วขึ้นไป

ขนาด 24

40 ถึง 59 นิ้ว

ขนาด 18

30 ถึง 39 นิ้ว

ขนาด 14

29 นิ้ว

ขนาด 10

• สินค้ำที่บรรจุเป็นกล่อง
สาหรับสินค้าที่จัดส่งในบรรจุภัณฑ์เดิม ท่านต้องถอดหรือปิดบาร์โค้ดที่สแกนได้ทั้งหมดบน
กล่อง เฉพาะสินค้าในกล่องเท่านั้นที่สามารถสแกนบาร์โค้ดได้
เงื่อนไข

เงื่อนไขละเอียด
1

รวม SKU และ
สถานะสินค้า

สินค้าทั้งหมดในกล่องต้องมี SKU ที่ตรงกันและ
สถานะสินค้า และได้รับการบรรจุโดยผู้ผลิต

เงื่อนไขปริมาณ
สินค้า

① แต่ละกล่องที่มีสินค้าเหมือนกันจะต้องมีจานวน
สินค้าเท่ากัน ตัวอย่างเช่น สินค้าจัดส่งที่บรรจุ
จากโรงงานเดิมจานวน 24 แพ็คต้องมีสินค้า 24
รายการเสมอ
② แต่ละกล่องบรรจุสินค้าได้สูงสุด 150 ชิ้นสาหรับ
บรรจุภัณฑ์เดิมและสินค้าในการขนส่ง

ASIN เดียวกัน

ท่านสามารถบรรจุ ASIN เดียวกันลงในกล่องและทา
เครื่องหมายที่กล่องว่า "การบรรจุสินค้าชนิด
เดียวกันที่มีคุณลักษณะทุกอย่างเหมือนกันไว้ใน
กล่องเดียว"

กล่องขนาดใหญ่
บรรจุสินค้าที่มา
จากบรรจุภัณฑ์
เดิมหลายกล่อง

ในบางกรณี ผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ายอาจบรรจุ
สินค้าบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมหลายรายการในกล่องขนาด
ใหญ่กว่า (กล่องขนาดใหญ่) กล่องใหญ่ไม่ตรงตาม
เงื่อนไขบรรจุภัณฑ์เดิม และต้องแยกเป็นบรรจุภัณฑ์
เดิมที่เหมาะสม

สินค้ากล่อง
เดียวกัน
เหมือนกันหมด

เมื่อได้รับการจัดส่งประเภทนี้ คลังสินค้า FBA จะ
สแกนสินค้าในกล่องเดียวเท่านั้นก่อนที่จะวางกล่อง
ลงในสินค้าคงคลัง ท่านก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ทุกรายการเหมือนกัน ดังนั้นคุณไม่จาเป็นต้องสแกน
ทีละรายการเมื่อคุณใส่เข้าคลังสินค้า

2

1. SKU: ชื่อเต็มคือ Stock Keeping Unit ซึ่งเป็นหน่วยสินค้าคงคลัง หน่วยพื้นฐานของการวัดรายการสินค้าคง
คลังและการออก หน่วยอาจเป็นชิ้น กล่อง pallet ฯลฯ
2. ASIN:หมายเลข ASIN "Amazon Standard Identification Number" เป็นหมายเลขสินค้าของ Amazon ระบบ
Amazon สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ขายไม่จาเป็นต้องเพิ่มด้วยตนเอง หมายเลข ASIN นี้เทียบเท่ากับ ID
ผลิตภัณฑ์เฉพาะ ซึ่งมีหนึ่งเดียวบนแพลตฟอร์ม Amazon
15
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• สินค้ำที่มีวันหมดอำยุ/อำยุกำรเก็บรักษำ
สินค้าที่มีวันหมดอายุจะต้องบรรจุและปิดผนึกด้วย
วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสาหรับการขนส่ง สินค้าที่
มีวันหมดอายุต้องทาเครื่องหมายด้วยแบบอักษร
ขนาด 36 หรือใหญ่กว่าบนกล่อง และต้องระบุวัน
หมดอายุในรายการเดียวด้วย

• สื่อกำรตลำดต้องห้ำม
Amazon ไม่ยอมรับสื่อทางการตลาด (เช่น ฉลากราคาล่วงหน้า
โบรชัวร์ ฉลากราคาสินค้า หรือฉลากอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ Amazon)

• สินค้ำที่ต้องกำรบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย
ในการบรรจุสินค้า โปรดใช้มีดนิรภัยที่มีใบมีดปิดไว้ ซึ่งจะช่วยป้องกันวัตถุมีคม เช่น ใบมีด ไม่ให้ตกลงไปในกล่อง
โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานของ Amazon หรือผู้ซื้อของ Amazon
• ข้อกำหนดด้ำนบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้ำอื่น ๆ
คลิกที่ลิงค์เพื่อดูข้อกาหนดบรรจุภัณฑ์และการปรับสภาพของสินค้าต่อไปนี้โดยละเอียด:
ข้อกำหนดด้ำนบรรจุภัณฑ์และกำรเตรียมกำรก่อนเข้ำคลัง FBA
สินค้าทรงกลม ผง และเม็ด

เครื่องแต่งกาย ผ้า และสิ่ง
ทอ

สินค้ามีคม

แบตเตอรี่

สินค้าสาหรับผู้ใหญ่

สินค้าแม่และเด็ก

เครื่องประดับมีค่า

สินค้าขนาดเล็ก

สินค้าที่มีขนปุกปุย

ยางไม้และแก้ว

แก้ว เซรามิก สินค้าที่หักง่าย
และแตกง่าย

ของเหลว ครีม นมเปรี้ยว
และโลชั่น
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• ข้อกำหนดของบรรจุภัณฑ์สินค้ำที่เว็บไซต์ยุโรป
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของท่านได้รับการบรรจุอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันความเสียหาย เมื่อ
จัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า FBA โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านล่าง Amazon ขอสงวนสิทธิ์ใน
การส่งคืนสินค้าใด ๆ ที่ไม่ได้บรรจุตามที่กาหนด

• โปรดดำวน์โหลดและพิมพ์ไฟล์ตำรำงกำรเตรียมกำรสินค้ำ เพื่อให้สามารถใช้
เป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วเมื่อส่งสินค้าก่อนการเตรียมการไปยังคลังสินค้า
FBA

• SKU ใน Fulfillment Network ใดๆ ที่ผู้ขำยใช้จะต้องสอดคล้องกับสินค้ำที่ไม่
ซ้ำกัน รวมถึงหมวดหมู่ โดยที่แต่ละประเภทควรมี SKU ใน Fulfillment Network
ที่ไม่ซ้ากัน
• ผลิตภัณฑ์ SKU รำยกำรเดียวทั้งหมดต้องบรรจุในแพ็คเกจเดียว รวมถึงชุด
หนังสือหลายเล่ม Amazon ไม่ยอมรับสินค้าที่ต้องใช้ pallet ประกอบชิ้นส่วนหลาย
ชิ้น (เช่น รถเข็นที่บรรจุแยกต่างหากแต่ขายเป็นสินค้าเดียว)
• สินค้ำทั้งหมดต้องมีบำร์โค้ดที่สแกนได้และวำงไว้ด้ำนนอกของสินค้ำที่จัดส่ง
แต่ละชิ้น บำร์โค้ดต้องลงทะเบียนในแค็ตตำล็อกของ Amazon ตำมลำดับและ
ระบุสินค้ำที่เฉพำะเจำะจงได้โดยไม่ซ้ำกัน สาหรับสินค้าคงคลัง "สินค้าคงคลัง
แบบผสมได้ที่ไม่มีสติกเกอร์" บาร์โค้ดสามารถเป็น EAN/UPC/ISBN สาหรับสินค้า
คงคลังที่ "ติดป้ายกากับ" บาร์โค้ดสามารถเป็นฉลาก SKU ใน Fulfillment
Network ของ FBA ได้ ควรพิมพ์บาร์โค้ดในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ และวางไว้ที่
ด้านนอกของสินค้าในที่ที่มองเห็นและสแกนได้ง่าย และแบนราบ (เช่น ไม่อยู่ตามมุม
พื้นผิวโค้ง หรือตะเข็บ)
• รำยกำรสินค้ำทั้งหมดจะต้องง่ำยต่อกำรสแกน นอกจากบาร์โค้ด
EAN/UPC/ISBN ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องติดฉลากที่แสดงข้อมูลการระบุตัวตน
(ตัวอย่างเช่น ชื่อสินค้า สี และรุ่น) ที่บรรจุภัณฑ์
• ห้ำมใช้สื่อกำรตลำดโดยไม่ได้รับอนุญำต (ตัวอย่างเช่น โบรชัวร์ ฉลากราคา
สินค้า หรือฉลากอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ Amazon) Amazon ไม่ยอมรับฉลากหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาล่วงหน้า

ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือการเตรียมสินค้าโดยละเอียดเพิ่มเติม
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สาหรับการจัดประเภทผลิตภัณฑ์เฉพาะบางประเภทหรือเพื่อการพิจารณาด้านความปลอดภัย
บางอย่าง FBA เว็บไซต์ของยุโรปมีข้อกาหนดพิเศษอื่น ๆ:
• ควำมปลอดภัย:
ในกระบวนการบรรจุและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ Amazon ท่านต้องใช้มีดนิรภัยที่มีใบมีดแบบมี
ฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุมีคม เช่น ใบมีดตกลงไปในกล่องและสินค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ ทาให้
พนักงานของ Amazon หรือผู้ซื้อของ Amazon ได้รับบาดเจ็บ
• สินค้ำมีคม/สินค้ำอันตรำยหรือสินค้ำที่เสียหำยง่ำย:
Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการกาหนดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ป้องกันเพิ่มเติม เพื่อ
รักษาความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ในระหว่างขั้นตอนการจัดส่ง ต้องใช้ถุงพลาสติก PE เพื่อ
ป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากฝุน
่ สิ่งสกปรก หรือความชื้นได้ง่าย
หากสินค้าที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ถูกส่งไปยังคลังสินค้า FBA หากบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม
หรือไม่เป็นไปตามข้อกาหนด Amazon จะปฏิเสธหรือบรรจุผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใหม่ และผู้ขาย
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม
คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูข้อกาหนดบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทต่างๆ ต่อไปนี้โดยละเอียด:
• สินค้ำที่ไม่ทนต่อแรงกระแทก (ตัวอย่ำงเช่น ฮำร์ดไดรฟ์): ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทนต่อ
แรงกระแทกจะต้องบรรจุแยกชิ้นด้วยวัสดุป้องกัน (ตัวอย่างเช่น แผ่นกันกระแทก)
รายการสินค้าทั้งหมดจะต้องบรรจุแยก
• บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีของเหลว
• Pellets and Granular
• แก้ว เซรำมิก สินค้ำที่หักง่ำยและแตกง่ำย
• แบตเตอรี่
• ของเล่นนุ่มๆ ตุ๊กตำและผลิตภัณฑ์กีฬำ
• สินค้ำมีคม
• กำรบรรจุุเครื่องแต่งกำย ผ้ำ และสิ่งทอ
• Jewellery
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• ข้อกำหนดของบรรจุภัณฑ์สินค้ำที่เว็บไซต์ญี่ปุ่น
สินค้าที่บรรจุในพัสดุจะถูกส่งตรงไปยังผู้ซื้อ สินค้าแต่ละชิ้นจะต้องบรรจุอย่างปลอดภัยและแข็งแรง

• ผลิตภัณฑ์ที่มี SKU เดียวกัน (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มัดรวม) จะต้องได้รับกำร
ประมวลผลล่วงหน้ำเป็นแพ็คเกจเดียว Amazon ไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องมี
การประกอบชิ้นส่วนหลายชิ้นที่ได้รับจากคลังสินค้า FBA (ตัวอย่างเช่น ล้อและยาง
ของรถจักรยานยนต์ที่ส่งแยกกันเป็นชุดๆ )

• สินค้ำที่บรรจุหีบห่อมำเป็นชุดจะต้องทำเครื่องหมำยว่ำเป็นสินค้ำที่เป็นชุดบน
บรรจุภัณฑ์ ติดฉลากสินค้าเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าจะได้รับและจาหน่ายเป็นสินค้า
ชิ้นเดียว ท่านสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตป้ายเตือนที่พิมพ์ได้ (ภาษาญีป
่ ุ่น) ได้ที่นี่

• สำหรับสินค้ำที่จัดส่งในบรรจุภัณฑ์เดิม ท่ำนต้องถอดหรือปิดบำร์โค้ดที่สแกน
ได้ทั้งหมดบนกล่อง โปรดใช้เทปบรรจุภัณฑ์สีขาวปิดบาร์โค้ดทีส
่ แกนได้บนกล่อง
หรือวาดเส้นแนวตั้ง (ไม่ใช่เส้นแนวนอน) บนบาร์โค้ดเพื่อไม่ให้สแกนได้ เฉพาะสินค้า
ในกล่องเท่านั้นที่สามารถสแกนบาร์โค้ดได้

• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง โปรดตรวจสอบให้
แน่ใจว่ำไม่มีช่องว่ำงในกล่องจัดส่ง หากท่านต้องขนส่งสินค้าขนาดเล็กจานวน
เล็กน้อย ให้แน่ใจว่าได้ใช้มาตรการรับมือที่เกี่ยวข้อง เช่น การเติมวัสดุกันกระแทก
โปรดระบุและคัดลอกข้อมูลโดยละเอียด ตัวอย่างเช่น ขนาด ปริมาณ และช่องว่าง
ระหว่างกล่องบรรจุภัณฑ์ด้านนอก

• ไม่ควรวำงเอกสำรทำงกำรตลำด (ตัวอย่างเช่น ใบปลิว ป้ายราคา ป้ายร้านค้า)
ไว้ในบรรจุภัณฑ์ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก Amazon
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• Amazon ไม่รับพัสดุขนำดใหญ่ที่ส่งเป็นหลำยแพ็คเกจ (ตัวอย่างเช่น จอทีวีและ
ลาโพงจานวนหนึ่งขายเป็นชุด)

• โปรดสังเกต ผลิตภัณฑ์/พัสดุที่เกี่ยวข้องตามรายการด้านล่างอาจจะส่งไปยัง
ลูกค้ำโดยตรง
• สินค้าเป็นสินค้าขนาดใหญ่
• ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนกล่องบรรจุภัณฑ์ด้านในและด้านนอกของ
ผลิตภัณฑ์
• กล่องบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกด
• ไม่รวมของเล่น วิดีโอเกม และผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ใหญ่ (ยกเว้นสินค้าขนาด
ใหญ่)
• ใบส่งของ (190 มม. x 221 มม.) สามารถติดไปกับบรรจุภัณฑ์ได้โดยตรง

หมำยเหตุ：
สามารถส่งเสื้อผ้าไปที่คลังสินค้า FBA พร้อมกับไม้แขวนเสื้อ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่สินค้า
FBA เช่น รองเท้า กระเป๋า และของใช้แฟชั่น (ภาษาญี่ปุ่น)
ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับย่อเกี่ยวบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เบื้องต้นในการประมวลผลล่วงหน้า ซึ่งท่านสามารถพิมพ์และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อดาเนินการ
ล่วงหน้าในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ FBA
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2.3.2 ข้อกาหนดการบรรจุและการติดฉลากกล่อง
การบรรจุสินค้าอย่างถูกต้องช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกส่งไปยังคลังสินค้า FBA อย่างครบถ้วน และสามารถจัดเก็บได้
อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยาเพื่อเริ่มขายโดยเร็วที่สุด
• ข้อกำหนดของกำรบรรจุ (ข้อกำหนดกำรบรรจุสำหรับเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกำ ยุโรป และญี่ปุ่น)
• ข้อกำหนดของกำรบรรจุที่เว็บไซต์สหรัฐอเมริกำ
การบรรจุสินค้าอย่างถูกต้องช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกส่งไปยังคลังสินค้า FBA อย่างครบถ้วน
และสามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าคลังได้ทันที
รำยกำร
กล่อง
กรอกข้อมูล
บรรจุหีบห่อแยก

เงื่อนไขละเอียด
ใช้กล่องแข็งหกด้านที่มีฝาปิดสนิท
ใช้ป้ายที่อยู่ที่มีข้อมูลการจัดส่งและการส่งคืนที่ชัดเจนและครบถ้วน
รายการสินค้าทั้งหมดจะต้องบรรจุแยก

ขนำดน้ำหนัก

การใช้กล่องที่มีขนาดอย่ำงน้อย 6 x 4 x 1 นิ้ว และน้าหนักอย่ำงน้อย 1 ปอนด์ (ด้านยาวไม่
เกิน 25 นิ้วและน้าหนักรวมน้อยกว่ำ 50 ปอนด์) สามารถลดความล่าช้าในการรับได้

เขียนทับบำร์โค้ด
ต้นฉบับ

ตัวอย่างเช่น ใช้เทปทึบแสงเพื่อปิดบาร์โค้ดต้นฉบับ หรือใช้ปากกาสักหลาดสีดาทาสีเพื่อทาให้
บาร์โค้ดต้นฉบับไม่สามารถสแกนได้ เพื่อป้องกันการสแกนบาร์โค้ดที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจ
ระหว่างกระบวนการรับ

แท็บ

• แต่ละกล่องในการจัดส่งต้องมีฉลากสินค้าจัดส่ง FBA ที่ไม่ซ้ากัน (พิมพ์จาก "คิวการ
จัดส่ง")
• แต่ละ pallet 1 (หรือ "pallet") ต้องมีป้ายกากับสี่ป้าย โดยหนึ่งป้ายอยู่ตรงกลางด้านบน
ของแต่ละด้าน แต่ละกล่องบน pallet ต้องมีฉลากของตัวเองด้วย
• หากท่านใช้กล่องขนาดใหญ่เพื่อจัดส่งกล่องสาหรับจัดส่งหลายกล่อง โปรดติดป้ายกากับ
การจัดส่งที่ไม่ซ้ากันบนกล่องขนาดใหญ่
• หากท่านใช้กล่องเก่า ให้นาฉลากหรือเครื่องหมายสาหรับการจัดส่งเดิมออก

วัสดุบรรจุหีบห่อ

• ใช้วัสดุบรรจุหีบห่อที่เหมาะสม
• ใช้เทปที่แข็งแรงเพื่อจัดส่งโดยเฉพาะ
• เติมวัสดุกันกระแทก 2 นิ้วระหว่างแต่ละรายการและด้านในของกล่อง

ตรวจสอบกล่อง

หลังจากบรรจุกล่องแล้ว ให้เขย่าเบา ๆ เมื่อเขย่า ของที่อยู่ในกล่องไม่ควรขยับ

1. pallet (หรือ pallet ): pallet เป็นอุปกรณ์ขนถ่าย จัดเก็บ และขนส่งที่สาคัญในกระบวนการดาเนินการด้านโลจิ
สติกส์ โดยทั่วไปใช้ร่วมกับรถยก จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการขนส่งและการขนส่งได้อย่างมาก
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หลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ก็จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกส่งไปยังคลังสินค้า FBA อย่างครบถ้วน และ
สามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าคลังได้ทน
ั ที

ห้ามใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ ณ จุดขาย กล่อง ณ จุดขาย
เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่ท่านขายและมักจะมีสินค้าหนึ่ง
รายการ (ตัวอย่างเช่น เครื่องชงกาแฟที่จัดส่งและขายใน
กล่องเดิม)

อย่าใช้กล่องเปิดที่ใช้กันทั่วไปในการแสดงสินค้า
(ตัวอย่างเช่น กล่องแบบมีฝาเปิดด้านหน้า หรือ กล่อง
แบบไม่มีฝา)

อย่ารวมหลายกล่องเข้าด้วยกัน กล่องบรรจุต้องเป็นไป
ตามข้อกาหนดมาตรฐานในการซ้อน pallet

อย่าใช้กล่องที่มีขนาดเท่ากับ pallet (เรียกอีกอย่างว่า
"เกย์ลอร์ด")

หมำยเหตุ：
เพื่อการป้องกันที่ดีที่สุด โปรดใช้ตู้คอนเทนเนอร์ลูกฟูกชั้นเดียวแบบใหม่ที่มีเครื่องหมำย
ควำมต้ำนทำนกำรแตกหรือต้ำนทำนกำรกดทับสูง
อย่าลืมเลือกขนำดกล่องที่เหมำะสมสาหรับสินค้าที่จะจัดส่ง หากกล่องมีขนาดใหญ่
เกินไป ท่านต้องเติมวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้กล่องถูกทับโดยกล่องที่
หนักกว่าที่วางซ้อนกันระหว่างการขนส่ง
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• ข้อกำหนดกำรบรรจุเว็บไซต์ยุโรป
ข้อกาหนดต่อไปนี้ใช้กับกล่องทั้งหมดที่จัดส่งไปยังคลังสินค้า FBA ไม่ว่ารูปแบบการขนส่งจะเป็นการ
จัดส่งพัสดุขนาดเล็ก การจัดส่งไม่เต็มคันรถบรรทุก (LTL) หรือการจัดส่งเต็มคันรถบรรทุก (FTL):
รำยกำร

เงื่อนไขละเอียด

กล่อง

① กล่องทั้งหมดต้องเป็นกล่องมาตรฐานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งสามารถปกป้อง
สิ่งของในกล่องได้อย่างเพียงพอระหว่างการขนส่งและระหว่างการประมวลผลกล่องที่
ศูนย์ปฏิบัติการAmazon
② กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีจาหน่าย ได้แก่ RSC (ลัง slotted ปกติ) กระดำษลูกฟูกลอน B
กล่อง ECT-32 (กำรทดสอบควำมต้ำนทำนแรงกดในแนวตั้ง (ECT)) และ กล่อง
200BH (ควำมต้ำนทำนต่อแรงดันทะลุ)
③ อย่าใช้เทปหรือเทปพลาสติกมัดหรือมัดกล่องหลาย ๆ กล่องเข้าด้วยกัน

ขนำดน้ำหนัก

① น้าหนักของแต่ละกล่องไม่ควรเกิน 23 กก. เว้นแต่จะมีของชิ้นใหญ่เพียงชิ้นเดียวที่มี
น้าหนักมากกว่า 23 กก. กล่องที่มีน้าหนักมากกว่า 23 กก. จะต้องแบ่งออกเป็นพัสดุที่
มีขนาดเล็กลง
② กล่องที่มีน้าหนักมากกว่า 15 กก. ต้องทาเครื่องหมายด้วยโลโก้ "บรรจุภัณฑ์หนัก" (โล
โก้นี้สามารถมองเห็นได้จากด้านบนและด้านข้างของกล่องที่้น้าหนักมาก)
③ ความยาวของด้านใดด้านหนึ่งของกล่องต้องไม่เกิน 63.5 ซม. เว้นแต่ขนาดของ
ผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งได้ชน
ิ้ เดียวจะเกิน 63.5 ซม.

Shipment Id

แต่ละกล่องสามารถมีหมายเลขการจัดส่งได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น

บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ตรง
ตำมเงื่อนไข

ห้ามใช้กล่อง ณ จุดขายหรือ "กล่องเกย์ลอร์ด" ในการขนส่ง

ต้องไม่ห่อกล่อง

① อย่าใส่กล่องในถุงบรรจุภัณฑ์ และอย่าปิดกล่องด้วยฟิล์มยืด
② อย่าปิดกล่องด้วยเทปกาว เพราะจะทาให้ไม่สามารถรีไซเคิลได้

วัสดุบรรจุหีบห่อ

① กล่องต้องได้รับการบรรจุอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของกล่องสามารถทนต่อ
การทดสอบที่รุนแรงระหว่างการขนส่งและระหว่างการประมวลผลที่คลังสินค้า FBA
② หากท่านจาเป็นต้องใช้วัสดุกน
ั กระแทกเมื่อจัดส่งของไปยังศูนย์ปฏิบัติการ Amazonให้
ใช้วัสดุกันกระแทกที่ได้รบ
ั การอนุมัติจาก Amazon

สินค้ำเป็นชุด
เงื่อนไขสำหรับบรรจุ
หีบห่อ

① สินค้าที่ขายเป็นชุด (เช่น ชุดรถหกรุ่นที่แตกต่างกันขายเป็นสินค้าหนึ่งรายการ) จะต้อง
ทาเครื่องหมาย "ชุด" บนกล่องจัดส่งและบรรจุภัณฑ์
② สื่อสิ่งพิมพ์หลายเล่มควรเป็นไปตามข้อกาหนดข้างต้น
③ โปรดติดโลโก้ "ชุด" ที่ฝาปิดด้านบนของกล่อง
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• ข้อกำหนดของกำรบรรจุที่เว็บไซต์ญี่ปุ่น
ข้อกาหนดต่อไปนี้ใช้กับกล่องทั้งหมดที่จัดส่งไปยังคลังสินค้า FBA ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุขนาดเล็ก:
รำยกำร
กล่อง

แท็บ

เงื่อนไขละเอียด
กล่องบรรจุภัณฑ์ต้องแข็งแรงพอที่จะทนต่อแรงกดระหว่างการขนส่งและรับ
① ติดฉลาก Fulfillment By Amazon บนผลิตภัณฑ์ของท่านฉลากสินค้าจัดส่งต้องมี
หมายเลขคาสั่งซื้อและหมายเลขพัสดุด้วย
② ติดฉลากสินค้าจัดส่งที่ดา้ นนอกของแต่ละบรรจุภัณฑ์ หากไม่ได้ติดฉลากสินค้าจัดส่ง
คลังสินค้า FBA จะปฏิเสธบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ของท่านจะถูกส่งคืน (ท่านเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) หรือ Amazon จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสาหรับการประมวลผล
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวล่วงหน้า
③ ใช้ฉลากแบบมีกาวในตัวที่สามารถลอกออกได้ (ตัวอย่างเช่น KOKUYO KPC-HH124-20
ขนาดฉลาก: 66 มม. x 35 มม.) หากท่านไม่ได้ใช้ฉลากแบบถอดได้ Amazon ขอแนะนาให้ท่าน
ใช้ฟิล์มหดหรือวัสดุอื่นๆ เพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์แยกกัน จากนั้นจึงติดฉลากเข้ากับบรรจุภัณฑ์
เมื่อเตรียมบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าโดยใช้บรรจุภัณฑ์แบบหด ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าห่อแต่ละห่อสินค้าอย่างแน่นหนาและไม่ให้อากาศผ่านเข้าไป

วัสดุบรรจุหีบห่อ

① เฉพาะวัสดุกันกระแทก AirCaps และกระดาษเท่านั้นที่สามารถใช้เป็นวัสดุกันกระแทกได้
② อย่าใช้เศษพลาสติกที่หักและกระดาษฝอยเป็นตัวเติมวัสดุกันกระแทกไม่ว่ากรณีใด ๆ

เงื่อนไข
ควำมปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัย โปรดหลีกเลี่ยงวัตถุแปลกปลอม เช่น มีด กรรไกร และกระดาษ เข้าไปในบรรจุ
ภัณฑ์

หมำยเหตุ：
เมื่อเกิดปัญหาต่อไปนี้กับกล่องบรรจุภัณฑ์ Amazon จะถือว่า "ไม่สามารถยอมรับได้":
•
กล่องเสียรูป (กล่องชารุด แตก หรือสกปรก)
•
ลักษณะของกล่องซีดจาง (หรือสีจริงไม่ตรงกับคาอธิบาย)
•
สินค้าโผล่ออกมานอกกล่อง
•
ถุงขาด

หากต้องการดูตัวอย่างบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม สามารถไปที่หน้าความช่วยเหลือเพื่อดู
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• เงื่อนไขของกล่องบรรจุหีบห่อ
ต่อไปนี้เป็นกล่องบรรจุมาตรฐานที่ยอมรับได้:
เงื่อนไข

เงื่อนไขละเอียด

ลัง

กล่องกระดาษเปิดช่องทั่วไป (RSC)

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูกชนิด B

การทดสอบความต้านทาน
แรงกดในแนวตั้ง
(ECT)

ECT-32

ความต้านทานต่อแรงดันทะลุ

200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

สาหรับเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา สินค้าแต่ละชิ้นควรบรรจุด้วยวัสดุที่เหมาะสมซึ่งมีความหนาอย่างน้อย 2
นิ้ว และควรบรรจุวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความหนาเท่ากันระหว่างผลิตภัณฑ์กับผนังกล่อง หาก
ผลิตภัณฑ์ของท่านถูกจัดส่งในบรรจุภัณฑ์ดง
ั้ เดิมของผูผ
้ ลิต ไม่จาเป็นต้องใช้วัสดุหนา 2 นิ้วสาหรับ
บรรจุภัณฑ์
• ขนำดบรรจุหีบห่อ

• ด้านในมีกล่องบรรจุสินค้าขนาดมาตรฐานหลายรายการ:
สาหรับเว็บไซต์สหรัฐอเมริกากับยุโรป ขนาดของด้านใดด้านหนึ่งของ
กล่องต้องไม่เกิน 25 นิ้ว (63.5 ซม.)
สาหรับเว็บไซต์ญี่ปุ่น ขนาดของกล่องที่บรรจุสินค้าขนาดมาตรฐาน
หลายชิ้นต้องไม่เกิน 50 ซม. x 60 ซม. x 50 ซม.
• ด้านในมีสินค้าขนาดใหญ่:
หากกล่องบรรจุสิ่งของขนาดใหญ่ที่ยาวเกิน 25 นิ้ว กล่องนั้นอาจเกิน
ขีดจากัดบนที่ 25 นิ้ว กล่องขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าขนาดใหญ่อาจ
ถูกจากัดโดยหน่วยงานขนส่ง ต้องการค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือถูก
FC ปฏิเสธ

• น้ำหนักบรรจุภัณฑ์
หากผู้ขายตัดสินใจใช้บริกำร Amazon Partnered Carrier โปรดชั่งน้าหนักและขนาดของ
กล่องและ pallet ให้ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการวัดที่ถูกต้องสาหรับการจัดส่งแต่ละครั้ง
• สาหรับเว็บไซต์สหรัฐอเมริกากับยุโรป ขีดจากัดน้าหนักของกล่องต้องไม่เกิน 23
กก. (50 ปอนด์) เว้นแต่จะมีสิ่งของขนาดใหญ่เพียงชิ้นเดียวที่มีน้าหนักมากกว่า 23
กก. (50 ปอนด์) กล่องใส่เครื่องประดับหรือนาฬิกาต้องไม่เกิน 40 ปอนด์
• สาหรับเว็บไซต์ญี่ปุ่น กล่องต้องไม่เกินน้าหนักมาตรฐาน 40 กก.
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• สาหรับสินค้าขนาดใหญ่ที่มีน้าหนักมากกว่า 23 กก. (50 ปอนด์ สาหรับเว็บไซต์ใน
สหรัฐอเมริกา) หรือ 15 กก. (เว็บไซต์ยุโรป ญี่ปุ่น) ต้องติดป้าย "Team Lift (ย้ำยกัน
หลำยคน)" บนกล่องเพื่อระบุว่าต้องการทีมในการดาเนินการ
• สาหรับสินค้าขนาดใหญ่ที่มีน้าหนักมากกว่า 45 กก. (100 ปอนด์ ใช้ได้กับไซต์
สหรัฐอเมริกา), 23 กก. (เว็บไซต์ยุโรป) หรือ 30 กก. (เว็บไซต์ญี่ปุ่น) ต้องติดป้าย
"Mech Lift (ใช้เครื่องกลในเคลื่อนย้ำย)" บนกล่อง เพื่อระบุว่าต้องใช้เครื่องในการ
ดาเนินการ

แท็บ "Mech Lift (ใช้เครื่องกลในเคลื่อนย้าย)"

แท็บ "Team Lift (ย้ายกันหลายคน)"
• เงื่อนไขของวัสดุกันกระแทก
ตัวอย่ำงวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่แนะนำ

(บรรจุหีบห่อ
พลาสติกกัน
กระแทก)

(กระดาษ)

(เบาะเติมลม)

วัสดุบรรจุหีบห่อที่แนะนำ

วัสดุบรรจุหีบห่อที่ไม่แนะนำ

บรรจุหีบห่อพลาสติกกันกระแทก

โฟมบาร์

กระดาษที่สมบูรณ์
(กระดาษคราฟท์ที่หนักกว่าจะดีทส
ี่ ุด)

กระดาษฝอย

เบาะเติมลมที่เติมลมได้

เศษโฟมโพลีเอสเตอร์

แผ่นโฟม PE

พอลิสไตรีน

ใช้ได้กับเว็บไซต์ยุโรปกับญี่ปุ่นเท่านั้น:

ใช้ได้กับเว็บไซต์ยุโรปกับอเมริกา
เท่านั้น:

ม้วน PE
(แผ่นโฟม PE)

การห่อแบบม้วนลอน

หนังสือพิมพ์

อนุภาควัสดุกันกระแทกโฟมทุก
ประเภท รวมถึงวัสดุกันกระแทกที่ทา
จากวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
หรือแป้งข้าวโพด
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ข้อดีของวัสดุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้คืออะไร? ฉันควรเลือกอย่างไร?

ท่านสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดได้ตามความต้องการใน
การปกป้องสินค้าของคุณ วัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทหลักที่กล่าวถึง
ข้างต้นมีลักษณะดังต่อไปนี้:
• บรรจุภัณฑ์ฟิล์มฟองหรือกระดำษฟองขนำดเล็ก: มีการ
ป้องกันพื้นผิวและการดูดซับแรงกระแทก และยังสามารถห่อ
สินค้าได้เกือบทุกรูปทรงหรือขนาด
• กระดำษ (โดยเฉพำะกระดำษครำฟท์ที่ใช้บรรจุสินค้ำ):
สามารถใช้เติมช่องว่างในกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ เพื่อการปกป้องที่
ดีที่สุด โปรดใช้กระดาษคราฟท์ที่มีน้าหนักพื้นฐานไม่ต่ากว่า 60
ปอนด์ เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษหนาพอที่จะให้การปกป้อง
• เบำะเติมลมที่เติมลมได้:ใช้แรงดันอากาศเพื่อแก้ไขสินค้าใน
กล่องจัดส่งให้แน่น และสามารถมีบทบาทในการกันกระแทก
โดยทั่วไปแล้ว เบาะรองนั่งแบบเติมลมประกอบด้วยเสาอากาศ
หลายต้น และท่านสามารถใช้เป็นวัสดุเติมแบบเบาเพื่อเติม
ช่องว่างในกล่อง (หมำยเหตุ: เบาะรองนั่งแบบเติมลมจะสูญเสีย
แรงกดในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่าและสูง)
• แผ่นโฟม PE: เป็นวัสดุที่บาง นุ่ม และยืดหยุ่น ซึ่งมีบทบาทในการ
ปกป้องพื้นผิวและการดูดซับแรงกระแทก วัสดุบรรจุภัณฑ์
ดังกล่าวเหมาะสาหรับการปกป้องสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีน้าหนักเบา

หมำยเหตุ：
หลังจากบรรจุกล่องแล้ว ให้เขย่าเบาๆ เวลาเขย่า หากสิ่งของในกล่องไม่ขยับ แสดงว่า
บรรจุภัณฑ์ของกล่องนี้ผ่าน หากสิ่งของในกล่องขยับ แสดงว่าท่านต้องปรับปรุงบรรจุ
ภัณฑ์
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• ควำมต้องกำรในกำรติดฉลำกสินค้ำ
ระบบของ Amazon ทางานโดยใช้บาร์โค้ด ทุกรายการที่ส่งไปยังคลังสินค้า FBA ะต้องมีบาร์โค้ดเพื่อให้
สามารถติดตามได้ตลอดกระบวนการจัดส่ง
ในบทนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์พื้นฐานสามชนิด ได้แก่ ความหมายพื้นฐาน
มาตรฐานและหน้าที่ของบำร์โค้ดผู้ผลิต บำร์โค้ด Amazon และบำร์โค้ดยืนยัน ควำมโปร่งใส ผู้ขายของ
Amazon สามารถเลือกบาร์โค้ดผูผ
้ ลิตและบาร์โค้ด Amazon ที่จะใช้ได้ แต่บาร์โค้ดความโปร่งใสคือรหัส
สาหรับการต่อต้านการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ของแบรนด์
• บำร์โค้ดผู้ผลิต
• บำร์โค้ดผู้ผลิตคืออะไร?
บาร์โค้ดผู้ผลิตคือบาร์โค้ดดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตให้มา ซึ่งใช้เพื่อระบุข้อมูลพื้นฐาน
ของผลิตภัณฑ์ บาร์โค้ดที่ตรงมาตรฐานได้แก่UPC EAN JAN ISBN
ประเภทของบำร์โค้ด
ผู้ผลิต

แนวคิด

UPC

ชื่อเต็มๆ คือ Universal Product Code นั่นคือ Universal Product Code ซึ่งเป็นบาร์โค้ด
สาหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่กาหนดโดย United States Uniform Code Committee ซึ่งส่วน
ใหญ่ใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รหัส UPC เป็นบาร์โค้ดตัวแรกที่ใช้ในปริมาณมาก
เนื่องจากมีการใช้งานที่หลากหลาย จึงเรียกอีกอย่างว่าบาร์โค้ดสากลและเป็นที่นิยมใน
การค้าระหว่างประเทศ

EAN

ชื่อเต็มๆ คือ European Article Number ซึ่งก็คือ European Article Number เป็น
บาร์โค้ดที่พัฒนาโดย International Article Numbering Association มีจาหน่ายในกว่า
90 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก มีสัญลักษณ์บาร์โค้ด EAN แบบมาตรฐานและแบบมาตรฐาน
ฉบับย่อ ฉบับมาตรฐานประกอบด้วย 13 หลัก องค์ประกอบดิจิทัล ฉบับย่อประกอบด้วย 8
หลัก ประเทศของฉันเข้าร่วมองค์กร EAN ในปี 2534

JAN

ชื่อเต็มๆ คือ Japanese Article Number ซึ่งเป็นรหัสผลิตภัณฑ์ทั่วไปของญี่ปุ่น

ISBN

ชื่อเต็มๆ คือ International Standard Book Number ซึ่งเป็น International Standard
Book Number เป็นชุดของระบบการนับชุดสากลที่พัฒนาโดยสถาบันเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการจัดพิมพ์และการจัดการหนังสือและเพื่ออานวยความสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนและสถิติของสิ่งพิมพ์ในระดับสากล เพื่อระบุสิ่งพิมพ์ที่เป็นของภูมิภาคหรือภาษา
ของประเทศ สานักพิมพ์ ชื่อหนังสือ รุ่น และวิธีการผูกมัด
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หมำยเหตุ：
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2018 เป็นต้นไป GCID1 ไม่สามารถแทนที่ UPC EAN JAN หรือ
ISBN เพื่อสร้าง ASIN2 หากแบรนด์ท่านได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมการ
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon และผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มี UPC EAN JAN หรือ ISBN
โปรดสมัครยกเว้นรหัสสินค้าการค้าทั่วโลก คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
หากสินค้าท่านไม่มีบาร์โค้ดที่ตรงตามข้อกาหนด สามารถใช้บาร์โค้ดของ Amazon แทน
บาร์โค้ดผู้ผลิตได้

• วิธีกำรทำงำนของบำร์โค้ดผู้ผลิต:สินค้ำคงคลังที่ใช้ร่วมกันแบบแบ่งปันและเพิ่ม
ควำมเร็วในกำรจัดส่ง
สินค้าทุกชิ้นที่จัดส่งโดย Amazon ต้องใช้บาร์โค้ด หากท่านไม่แก้ไขการตั้งค่าบาร์โค้ด โดย
ปกติแล้ว Amazon จะใช้บาร์โค้ดผู้ผลิตเพื่อติดตามสินค้าคงคลังของท่านในระหว่าง
ขั้นตอนการจัดส่ง
หากมีผู้ขายหลายรายที่มีผลิตภัณฑ์ใช้บาร์โค้ดผูผ
้ ลิตรายเดียวกัน เมื่อท่านได้รับคาสั่งซื้อ
จากลูกค้า หากสินค้าเดียวกันของผู้ขายรายอื่นอยู่ใกล้กับผู้ซื้อมากขึ้น Amazon อาจใช้
ผลิตภัณฑ์ของผู้ขายเพื่อดาเนินการตามคาสั่งซื้อ
เมื่อท่านได้รับการชาระเงินสาหรับการขายนี้ Amazon จะโอนรายการที่สั่งซื้อจากสินค้าคง
คลังของคุณไปยังสินค้าคงคลังของผู้ขายทันที
ไม่ว่าผู้ขายรายใดจะได้รับคาสั่งซื้อจากผูซ
้ ื้อจริง Amazon จะใช้กระบวนการนี้ในการจัดส่ง
เพื่อเร่งการจัดส่ง Amazon สามารถติดตามผู้ขายเดิมของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ และเมื่อมี
ปัญหากับสินค้าคงคลังก็จะเสนอวิธีแก้ไขที่เหมาะสมตามนั้น

1. GCID: ชื่อเต็มๆ คือ Global Catalog Identifier ซึ่งเป็นตัวระบุแบรนด์ที่สร้างภายในโดย Amazon เมื่อแบรนด์ของ
คุณลงทะเบียนใน Amazon สาเร็จ ให้ระบุแอตทริบิวต์ของคีย์ จากนั้น Amazon จะกาหนด GCID ที่ไม่ซ้ากันโดย
อัตโนมัติ อักขระสิบหกตัว รวมทั้งตัวอักษรและตัวเลข
2. ASIN:หมายเลข ASINเรียกเต็มๆ ว่า "Amazon Standard Identification Number" เป็นหมายเลขสินค้าของ
Amazon ระบบ Amazon สร้างขึ้นโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังเป็นรหัสระบุผลิตภัณฑ์เพียงรหัสเดียวบน
แพลตฟอร์ม Amazon มี ASIN เดียวสาหรับผลิตภัณฑ์ และรหัส ASIN สามารถใช้เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ทั้งบน
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ Amazon และแพลตฟอร์มของผู้ขาย
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• ข้อดีของบำร์โค้ดผู้ผลิต:

ไม่จำเป็นต้องติดฉลำกเพิ่มเติมสำมำรถเร่งกำรเติมสินค้ำคงคลัง ลดควำม
เป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลำดในกำรติดฉลำก ลดต้นทุนในกำรจัดส่ง และ
ประหยัดค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรกำรติดฉลำก FBA ในสถำนที่

กำรจัดวำงสินค้ำคงคลังตำมกลยุทธ์ของ Amazon ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของ
ท่ำนเข้ำถึงลูกค้ำได้เร็วขึ้น

หำกมีปัญหำสินค้ำคงคลัง ระบบกำรจัดส่งของ Amazon สำมำรถติดตำม
แหล่งที่มำของสินค้ำคงคลังได้ตลอดกระบวนกำรจัดส่งเพื่อค้นหำโซลูชันที่
เหมำะสม

• สิทธิ์ในกำรใช้บำร์โค้ดผู้ผลิต:
เพื่อให้มั่นใจว่า Amazon สามารถติดตามสินค้าคงคลังของท่านได้อย่างแม่นยา Amazon ได้
กาหนดข้อกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้บาร์โค้ดผูผ
้ ลิต:
• สินค้าต้องเป็นของใหม่
• มีบาร์โค้ดที่สแกนได้เพียงอันเดียวซึ่งตรงกับ ASIN ในแคตตาล็อก Amazon
• ไม่มีวันหมดอายุ/อายุการเก็บรักษาหรือการหมดอายุ
• ไม่จัดเป็นสินค้ำอุปโภคบริโภคหรือสินค้ำใช้ภำยนอก เช่น ครีมบารุงผิว แชมพู หรือ
เครื่องสาอาง
• ไม่จัดเป็นสินค้ำอันตรำย
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทางานของบาร์โค้ดผูผ
้ ลิต การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบาร์โค้ด
และข้อมูลอื่นๆ :
ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาสามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรปสามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่นสามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
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• บำร์โค้ด Amazon
• บำร์โค้ด Amazon คืออะไร?
บาร์โค้ดของ Amazon เป็นบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ที่ Amazon จัดหาให้สาหรับการระบุและ
ติดตามผลิตภัณฑ์ สาหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ติดตามโดยใช้บาร์โค้ดผูผ
้ ลิต จะต้องติด
บาร์โค้ดของ Amazon
คุณสามารถพิมพ์บาร์โค้ดของ Amazon ด้วยตัวเองแล้วแปะลงบนผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการ
การติดฉลาก FBA โดยที่ Amazon จะวางบาร์โค้ดให้คุณ (คิดค่าบริการต่อชิ้น)
• ต้องใช้บำร์โค้ด Amazon เมื่อไร?
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ต้องติดบำร์โค้ดของ Amazon และไม่สามารถแทนที่ด้วย
บาร์โค้ดผู้ผลิต:

สินค้าใช้ภายนอก
(ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิว แชมพู และ
เครื่องสาอาง)

สินค้าที่มีวัน
หมดอายุ

สินค้าบริโภคภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
ประมวลผลล่วงหน้าแต่
ไม่สามารถสแกน
บาร์โค้ดได้

ฉันจะรับบาร์โค้ด Amazon ได้อย่างไร?
ท่านสามารถเข้าสู่ระบบศูนย์ผู้ขายและพิมพ์จากหน้า "ฉลากสินค้า" หรือ
หน้า "จัดการรายการสินค้าคงคลัง" เมื่อสร้างการจัดส่ง หากต้องการ
พิมพ์บาร์โค้ดของ Amazon จากหน้า "ผลิตภัณฑ์ฉลาก": Amazon จาก
หน้า "ผลิตภัณฑ์ฉลาก":
1. เลือกการจัดส่งที่คุณต้องการติดฉลากจากหน้า "คิวการจัดส่ง"
2. ในคอลัมน์ "ผลิตภัณฑ์" ให้ตรวจสอบปริมาณของผลิตภัณฑ์แต่ละ
รายการที่คุณต้องการส่ง
3. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิก "พิมพ์ฉลาก" หากคุณใช้เครื่องพิมพ์เทอร์
มอล ฉลากจะถูกพิมพ์โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ระบบจะสร้างไฟล์ PDF คุณสามารถใช้กระดาษฉลากเพื่อพิมพ์ได้
หากต้องการพิมพ์บาร์โค้ดของ Amazon จากหน้า "จัดการรายการ
สินค้าคงคลัง":
1. เลือกผลิตภัณฑ์ในคอลัมน์ด้านซ้าย
2. เลือก "พิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์" ในเมนูแบบเลื่อนลง "ดาเนินการกับ
ผลิตภัณฑ์ที่เลือก"
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สามารถใช้บาร์โค้ดของ Amazon และบาร์โค้ดผู้ผลิตร่วมกันได้หรือไม่?
เลือกแบบไหนดี?

ผู้ขายต้องเลือกบาร์โค้ดผูผ
้ ลิตหรือบาร์โค้ดของ Amazon อย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านั้น เมื่อเลือกบาร์โค้ด ผู้ขายสามารถพิจารณาเงือ
่ นไขต่อไปนี้:
1. ผลิตภัณฑ์ต้นฉบับมีบาร์โค้ดผู้ผลิตหรือไม่และสามารถสแกนได้
หรือไม่
2. หมวดหมู่สินค้าเป็นไปตามการจัดประเภทการใช้บาร์โค้ดของ
Amazon หรือไม่
3. ยอมรับสินค้าคงคลังที่ใช้ร่วมกันได้หรือไม่ หากคุณต้องการใช้สินค้า
คงคลังของตนเองเพื่อส่งคาสั่งซื้อโดยเฉพาะ ท่านสามารถเปลี่ยนไป
ใช้บาร์โค้ดของ Amazon ได้ทุกเมื่อ
การดาเนินการอย่างละเอียด สามารถดูที่:
ใช้บาร์โค้ด Amazon เพื่อติดตามสินค้าคงคลัง (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา)
ใช้บาร์โค้ด Amazon เพื่อติดตามสินค้าคงคลัง (เว็บไซต์ยุโรป)
ใช้บาร์โค้ด Amazon เพื่อติดตามสินค้าคงคลัง (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)
ใช้บาร์โค้ดผู้ผลิตเพื่อติดตามสินค้าคงคลัง (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา)
ใช้บาร์โค้ดผู้ผลิตเพื่อติดตามสินค้าคงคลัง (เว็บไซต์ยุโรป)
ใช้บาร์โค้ดผู้ผลิตเพื่อติดตามสินค้าคงคลัง (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)

• เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรติดฉลำกสำหรับบำร์โค้ด Amazon
บาร์โค้ด Amazon เป็นฉลากที่ขึ้นต้นด้วย X0 ซึ่งจะต้องปิดทับบาร์โค้ดเดิมของผลิตภัณฑ์
เมื่อวาง บรรจุภัณฑ์ด้านนอกของแต่ละผลิตภัณฑ์จะต้องติดอยู่กับรหัสฉลากผลิตภัณฑ์ที่
สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างการจัดส่ง นั่นคือ บาร์โค้ด SKU ใน Fulfillment
Network และฉลากต้องชัดเจนและสามารถสแกนได้ของ
• เมื่อพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากมีเนื้อหาดังต่อไปนี้:
① เว้นพื้นที่ว่างรอบ ๆ บาร์โค้ด Amazon และข้อความที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ:
6.35 มม. (0.25 นิ้ว) ทั้งสองด้าน, 3.175 มม. (0.125 นิ้ว) ด้านบนและ
ด้านล่าง
② ASIN หรือ SKU ใน Fulfillment Network
③ ชื่อสินค้า
1
④ สถานะสินค้า
(ตัวอย่างดูหน้าต่อไป)

1. สถานะสินค้า: หมายถึงคาอธิบายสถานะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าใหม่ สินค้าปรับปรุงใหม่ เช่าซื้อ มือสอง
ฯลฯ คลิกเพื่อดูข้อมูลสถานะสินค้าเพิ่มเติม
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ASIN หรือ SKU ใน
Fulfillment Network

ชื่อสินค้า

สถานะสินค้า
บาร์โค้ด Amazon ที่พิมพ์โดยตรงบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้ด้วย หากท่านเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือเจ้าของแบรนด์ และต้องการพิมพ์บาร์โค้ด
โดยตรงบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ โปรดวางบาร์โค้ด UPC มาตรฐาน GS11 ของตนเอง
• ข้อกาหนดขนาดกระดาษฉลาก:
บาร์โค้ดของ Amazon ทั้งหมดต้องพิมพ์ด้วยหมึกสีดาบนฉลากที่ไม่สะท้อนแสงสี
ขาวพร้อมสติกเกอร์แบบถอดได้ ขนาดต้องอยู่ระหว่าง 1 นิ้ว x 2 นิ้ว และ 2 นิ้ว x 3
นิ้ว (เช่น 1 นิ้ว x 3 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว) หากใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องมือใน
บัญชีของผู้ขายสามารถรองรับขนาดฉลากต่อไปนี้ได้:
ประเภทของบำร์โค้ด
ผู้ผลิต

แนวคิด

21 แท็บต่อหน้า

กระดาษ A4, 63.5 มม. x 38.1 มม.

24 แท็บต่อหน้า

กระดาษ A4, 63.5 มม. x 33.9 มม
กระดาษ A4, 63.5 มม. x 38.1 มม. (ใช้ได้สาหรับเว็บไซต์สหรัฐอเมริกากับยุโรปเท่านั้น)
กระดาษ A4, 64.6 มม. x 33.8 มม
กระดาษ A4, 66.0 มม. x 33.9 มม
กระดาษ A4, 70.0 มม. x 36.0 มม
กระดาษ A4, 70.0 มม. x 37.0 มม
กระดาษ A4, 66.0 มม. x 35.0 มม. (สาหรับเว็บไซต์ญี่ปุ่นเท่านั้น)

27 แท็บต่อหน้า

กระดาษ A4, 63.5 มม. x 29.6 มม

30 แท็บต่อหน้า

กระดาษจดหมาย US 1 นิ้ว x 2 5/8 นิ้ว

40 แท็บต่อหน้า

กระดาษ A4, 52.5 มม. x 29.7 มม

44 แท็บต่อหน้า

กระดาษ A4, 48.5 มม. x 25.4 มม. (ใช้ได้สาหรับเว็บไซต์สหรัฐอเมริกากับยุโรปเท่านั้น)

1. GS1: ชื่อเต็มๆ คือ Globe standard 1 เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดย United States Uniform Code Committee ในปี
1973 ระบบนี้มีระบบมาตรฐานสากลข้ามอุตสาหกรรม และระบบมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสาหรับสินค้า
หน่วยขนส่ง สินทรัพย์ สถานที่ และบริการต่างๆ ทั่วโลก สามารถสแกนและอ่านได้
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หมำยเหตุ：
เมื่อพิมพ์ฉลาก หากเครื่องพิมพ์พยายามซูมพื้นที่พิมพ์ PDF ให้ตั้งค่าการซูม
เครื่องพิมพ์เป็น "ไม่มี" หรือ "100%"
• ข้อกาหนดการจัดวางฉลาก:
เงื่อนไข

เงื่อนไขละเอียด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

แปะบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
1

ครอบคลุมบาร์โค้ดที่มองเห็นได้อื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นบาร์โค้ดหมายเลขซีเรียล
หรือฉลากรหัสยืนยัน ความโปร่งใส

เขียนทับบาร์โค้ดเดิม
การติดฉลากภายนอก

วางบาร์โค้ดที่ดา้ นนอกของวัสดุที่ผา่ นกระบวนการแล้วทั้งหมด

การติดฉลากบนที่ราบเรียบ

อย่าวางบาร์โค้ดบนส่วนโค้งหรือมุมของบรรจุภัณฑ์

ช่องว่างที่เผือ
่ ไว้

ควรมีช่องว่าง 6.35 มม. (เช่น 0.25 นิ้ว) ระหว่างขอบของฉลากกับขอบของ
บรรจุภัณฑ์

การจัดการสินค้าบรรจุภัณฑ์เดิม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกรายการในบรรจุภัณฑ์เดิมมีบาร์โค้ดของ Amazon และ
บาร์โค้ดใด ๆ ในกล่องถูกลบออก

• ข้อผิดพลาดทั่วไป:
1

ไม่มีฉลำกบำร์โค้ด:สินค้าถูกจัดส่งแล้ว แต่ไม่มีบาร์โค้ดที่สอดคล้องกัน

2

ติดฉลำกสินค้ำผิด: สินค้าถูกจัดส่งแล้ว แต่บาร์โค้ดไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง

3

ไม่สำมำรถสแกนบำร์โค้ดได้: บาร์โค้ดสกปรกหรือเบลอ หรือติดฉลากที่มุมหรือ
ส่วนโค้งงอ ซึ่งทาให้ไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดได้

4

ข้อผิดพลำดในกำรเตรียมผลิตภัณฑ์/กำรจัดส่ง: ข้อผิดพลาดในการเตรียม
ผลิตภัณฑ์/การจัดส่ง: มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งรายการในการ
จัดส่งของคุณแล้ว แต่มีข้อผิดพลาดในการติดฉลาก บรรจุภัณฑ์ และข้อกาหนดใน
การเตรียมหรือจัดส่ง
ไปที่หน้าช่วยเหลือของเว็บไซต์ญี่ปุ่นเพื่อดูตัวอย่างข้อผิดพลาดทั่วไปและข้อมูล
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกาหนดในการติดฉลากผลิตภัณฑ์ ท่านยังสามารถ
คลิกเพื่อดูเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาหน้าช่วยเหลือเว็บไซต์ยุโรปหน้าช่วยเหลือ

1. บาร์โค้ดหมายเลขซีเรียล: เป็นรหัสเฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลขเดียวกัน เรียกอีกอย่างว่ารหัส SN รหัส
ซีเรียล ใช้กันอย่างแพร่หลายในโทรศัพท์มือถือ ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และอุตสาหกรรมอื่นๆ ใช้สาหรับระบุอุปกรณ์
ติดตามและบันทึกการผลิต การขาย , การหมุนเวียน, หลังการขายและบันทึกอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ ตระหนักถึงการ
จัดการที่แม่นยา
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• หำกต้องกำรติดฉลำกผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอำยุ โปรดปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ด้ำนล่ำง:
• รูปแบบการแสดงผลของวันหมดอายุต้องเป็น MM-DD-YYYY หรือ MM-YYYY
การระบุเฉพาะหมายเลขชุดงานไม่เพียงพอ
10-03-2020

03-2020

• หากวันหมดอายุอยู่ในรูปแบบอื่น ท่านต้องพิมพ์ป้ายชื่อวันหมดอายุในรูปแบบที่
ถูกต้อง และต้องไม่ทับวันหมดอำยุเดิม
• วันที่ผลิตที่พิมพ์ต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นวันที่ผลิต หรือท่านต้องติดฉลาก
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ถูกต้อง โดยระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุ
• การที่ใช้รูปแบบวันที่ที่เป็นตัวเลขจะดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เดือนที่ถูกต้องยังสามารถ
อยู่ในรูปของตัวย่อของตัวอักษร (ตัวอย่างเช่น DD-JAN-YYYY)
• กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องและกล่องแสดงสินค้าดั้งเดิมทั้งหมดที่มีผลิตภัณฑ์หลาย
รายการ และแต่ละผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์แบบรวมกลุ่มจะต้องทาเครื่องหมายด้วย
วันหมดอายุ

หมำยเหตุ：
•
•

ระบบของ Amazon ใช้เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) เพื่อจัดเก็บข้อมูลวันหมดอายุ
เนื่องจากปัญหาการแปลงโซนเวลา วันที่บนป้ายกากับกล่องอาจแตกต่างจากวันที่
ที่ท่านป้อนในตอนแรก
หากไม่มีการระบุวันหมดอายุที่ด้านนอกของผลิตภัณฑ์ก่อนแปรรูป อาจทาให้
Amazon ต้องติดฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
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• รหัสยืนยันควำมโปร่งใส
• รหัสความโปร่งใส คือสติกเกอร์ยืนยันระดับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เจ้าของแบรนด์ปกป้องแบรนด์ของตน
และปกป้องผู้ซื้อจากสินค้าลอกเลียนแบบ รหัส ความโปร่งใส มีโลโก้โปร่งใส "T" และต้องไม่ถูกปิดด้วย
ฉลากอื่น และไม่ควรปิดด้วยฉลากอื่น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและดูตัวอย่างสติกเกอร์ โปรดดูเพจ
ความโปร่งใส
• กำรเปรียบเทียบและตัวอย่ำงบำร์โค้ดผู้ผลิต บำร์โค้ด Amazon และรหัสควำมโปร่งใส:

บำร์โค้ดผู้ผลิต:
บาร์โค้ดผู้ผลิตคือบาร์โค้ดดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตให้มา ซึ่งใช้เพื่อ
ระบุข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องติดฉลากเพิ่ม ใช้งานน้อย
เหมาะสาหรับผู้ขายที่ยินดีรับสินค้าคงคลังที่ใช้ร่วมกัน รหัสมักจะเริ่มต้น
ด้วย B0

บำร์โค้ด Amazon
บาร์โค้ด Amazon เป็นบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ที่ Amazon จัดหาให้ เมื่อ
ใช้บาร์โค้ด Amazon สินค้าหรือสินค้าคงคลังของผู้ขายแต่ละรายเป็น
ส่วนตัว เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้า Amazon จะใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายวางไว้
ในคลังสินค้าเพื่อการจัดส่งเท่านั้น รหัสเริ่มต้นด้วย X0

รหัสควำมโปร่งใส:
สติก
๊ เกอร์ตรวจสอบระดับผลิตภัณฑ์ช่วยให้เจ้าของแบรนด์ปกป้องแบ
รนด์ของตนและปกป้องผู้ซื้อจากสินค้าลอกเลียนแบบ รหัสความโปร่งใส
มีโลโก้ "T" และต้องไม่ถูกปิดด้วยฉลากอื่น และไม่ควรปิดด้วยฉลากอื่น
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2.3.3 เงื่อนไขของการเตรียมการสินค้า
ในเนื้อหานี้ ท่านจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกาหนดก่อนการประมวลผลและแนวทางปฏิบัติสาหหรับการจัดส่ง (รวมถึง
pallet ) ซึ่งจะช่วยให้สินค้าคงคลังของท่านบรรลุการขนถ่าย การรับ และการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพและแม่นยา และ
หลีกเลี่ยงการจัดส่งเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด หรือยกเลิกเมื่อมีการร้องขอ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
วิธีการขนส่งของการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยการจัดส่งพัสดุขนำดเล็ก (SPD)และกำรจัดส่งไม่เต็มคัน
รถบรรทุก1หรือการจัดส่งเต็มคันรถบรรทุก(LTL/FTL)2 วิธีการขนส่งที่แตกต่างกันมีข้อกาหนดในการปรับสภาพที่
แตกต่างกัน โปรดปฏิบัติตามแนวทางทั่วไปต่อไปนี้:
1

เลือกวิธีการจัดเก็บและกระจายสินค้า (SPD หรือ LTL) และผู้ให้บริการ

2

ในขั้นตอน "บรรุหีบห่อ" ให้ทาตามคาแนะนาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของแต่ละกล่อง เนื้อหาในกล่อง
ประกอบด้วยปริมาณของ ASIN แต่ละอันในแต่ละกล่อง น้าหนักและขนาดของกล่อง และวันหมดอายุ/
อายุการเก็บรักษา (หากมี)

3

พิมพ์แท็บ:
• การจัดส่งพัสดุขนาดเล็ก (SPD):
• พิมพ์ฉลากสินค้าจัดส่งทั้งชุด ฉลากแต่ละฉลากไม่ซ้ากัน โปรดอย่าถ่ายสาเนา ใช้ซ้า หรือแก้ไข
ฉลาก และนาไปใช้ในกล่องอื่น
• หากต้องการเปลี่ยนจานวนกล่องหลังจากพิมพ์ฉลากแล้ว คุณต้องพิมพ์ฉลากใหม่ทั้งชุด
สาหรับการจัดส่ง
• การจัดส่งสินค้าแบบไม่เต็มคันรถบรรทุก(LTL):
• ระบุจานวนป้ายกล่องที่ท่านต้องการ (หนึ่งกล่องสาหรับแต่ละกล่อง) และพิมพ์ฉลาก
• ติดฉลากที่ด้านนอกของแต่ละกล่องเพื่อให้มองเห็นได้เมื่อเปิด pallet ใน FC

4

ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งตามประเภทของการขนส่งและผู้ขนส่ง

5

ป้อนจานวนใบจ่าหน้าสาหรับการจัดส่งที่คุณต้องการ พิมพ์ฉลาก จากนั้นแนบป้ายเหล่านี้กับแต่ละกล่อง
• การจัดส่งพัสดุขนาดเล็ก (SPD)ต้องมีป้ายกากับสาหรับแต่ละกล่อง
• การจัดส่งไม่เต็มคันรถบรรทุกต้องมีฉลากสี่ป้ายสาหรับแต่ละ pallet

6

จานวนกล่องที่ท่านสามารถส่งในการจัดส่งของคุณจะแตกต่างกันไปตามวิธีการจัดเก็บและ
กระจายสินค้าที่ท่านใช้:
• การจัดส่งพัสดุขนาดเล็ก (SPD) โดยผู้ให้บริการขนส่ง: จากัด 200 กล่อง
• การจัดส่งพัสดุขนาดเล็ก (SPD) โดยไม่ผ่านผู้ให้บริการขนส่ง: จากัด 500 กล่อง
• การจัดส่งสินค้าแบบไม่เต็มคันรถบรรทุก(LTL): จากัด 5,000 กล่อง

1. การจัดส่งสินค้าแบบไม่เต็มคันรถบรรทุก (LTL): ชื่อเต็มๆ คือ Less Truck Loading ซึ่งหมายความว่าน้าหนัก
ปริมาณหรือรูปร่างของสินค้าเป็นกลุ่มไม่เพียงพอสาหรับทั้งรถบรรทุก ในเวลาเดียวกัน จาเป็นต้องมีเงื่อนไขอีกสอง
ประการ: หนึ่งคือปริมาณขั้นต่าของสินค้าชิ้นเดียวต้องไม่น้อยกว่า 0.02 ลูกบาศก์เมตร (ยกเว้นน้าหนักของสินค้า
ชิ้นเดียวที่มีน้าหนักเกิน 10 กิโลกรัม) และอื่น ๆ คือจานวนชิ้นของสินค้าแต่ละชุดต้องไม่เกิน 300 ชิ้น
2. การจัดส่งเต็มคันรถบรรทุก (FTL): ชื่อเต็มคือ Full Truck Load ซึ่งหมายถึงสินค้าฝากขายมากกว่า 3t (รวม 3t)
หรือแม้ว่าจะน้อยกว่า 3t แต่น้าหนัก ปริมาณหรือรูปร่างของสินค้าต้องใช้รถบรรทุกของ มากกว่า 3t ในการขนส่ง
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• กำรจัดส่งพัสดุขนำดเล็ก
การจัดส่งพัสดุขนาดเล็กหมายถึงการใช้บรรจุภัณฑ์กล่องจัดส่งที่มีป้ายกากับเป็นรายบุคคลสาหรับการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์
ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าช่วยเหลือ
ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรปสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าช่วยเหลือ
ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่นสามารถดูรายละเอียดได้ทห
ี่ น้าช่วยเหลือ
• บริกำรขนส่งจัดส่งแบบไม่เต็มคัน/เต็มคัน(LTL/FTL)
• ข้อกำหนดของกำรเตรียมล่วงหน้ำที่เว็บไซต์สหรัฐอเมริกำ:
• จำกัดจำนวนกล่อง
การจัดส่ง LTL ครั้งเดียวจะต้องไม่เกิน 5,000 กล่อง หากต้องการส่งมากกว่า 5,000
กล่อง ท่านต้องสร้างการจัดส่งครั้งที่สอง

• ข้อกำหนดเฉพำะของ pallet
ใช้ pallet ไม้สี่ทำงขนำด 40*48 นิ้ว ห้ามใช้ pallet ที่ทาจากวัสดุที่เปราะบาง เช่น
พลาสติก กระดาษแข็ง หรือแผ่นไม้อัดในการขนส่งสินค้า
หากสินค้าขนาดใหญ่ชน
ิ้ เดียวไม่สามารถใส่ลงใน pallet ขนาด 40*48 นิ้วได้โดยไม่รั่วที่
ขอบ โปรดใช้ขนาด pallet และประเภทที่เหมาะสมกับสินค้า
ใช้ pallet เกรด B มาตรฐาน GMA หรือสูงกว่าในการขนส่งสินค้า
ใช้เฉพาะ pallet ที่อยู่ในสภาพดีสาหรับการขนส่งเท่านั้น
Amazon ไม่รับ pallet ที่ชารุดหรือเสียหาย และอาจปฏิเสธที่จะยอมรับ pallet เหล่านี้ และ
ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
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ไม่ว่าวัสดุของ pallet จะเป็นแบบใดก็ตาม (ไม้ ไม้อัด วัสดุคอมโพสิต ฯลฯ) pallet ที่ตรงตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้จะเป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน:
ประเทศ

ข้อมูลจำเพำะ

pallet GMA ระดับ B

①
②
③
④

6 หรือ 7 แผ่นด้านบน ขึ้นอยู่กับความกว้างของไม้กระดาน
ด้านล่างไม่น้อยกว่า 4 กระดาน
พร้อมกับคานตามยาวเพื่อการรองรับที่ดียิ่งขึ้น
ไม้สี่ทาง

pallet GMA ระดับ 1A

①
②
③
④
⑤

ด้านบน 7 กระดาน
ด้านล่าง 5 กระดาน
พร้อมกับคานตามยาวเพื่อการรองรับที่ดียิ่งขึ้น
ไม้สี่ทาง
บล๊อกไม้ของรางไม่เคยมีการซ่อม

pallet GMA ระดับ 1B

①
②
③
④
⑤

6 หรือ 7 แผ่นด้านบน ขึ้นอยู่กับความกว้างของไม้กระดาน
ด้านล่างไม่น้อยกว่า 4 กระดาน
พร้อมกับคานตามยาวเพื่อการรองรับที่ดียิ่งขึ้น
ไม้สี่ทาง
มีเพียง 1 บล๊อกไม้รางเดียวเท่านั้นที่สามารถติดตั้งหรือผ่านการ
บารุงรักษาประเภทอื่นได้

หมำยเหตุ：
ผลิตภัณฑ์อาหารขนส่งโดยใช้
pallet GMA เกรด 1A เท่านั้น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
ส่วนบุคคลสามารถจัดส่งได้บน
pallet GMA 1A และ 1B เท่านั้น

ด้านบน
บล็อกไม้

ด้านล่าง
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• วิธส
ี ร้ำง pallet
กล่องแต่ละกล่องบน pallet ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดด้านบรรจุภัณฑ์สาหรับการจัดส่งของ
Amazon นอกจากนี้ ท่านต้องเข้าใจคาแนะนาต่อไปนี้เมื่อสร้าง pallet 1:

กำรประกอบ
แต่ละรายการบน pallet ต้องมีหมายเลขพัสดุที่เหมือนกัน วางตู้
คอนเทนเนอร์สาหรับการขนส่งที่วางแผนจะขายร่วมกัน (เช่น
ผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อ) และมีน้าหนักมากกว่า 100 ปอนด์บน
pallet (หนึ่ง pallet เป็นผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายได้) หรือยึดเข้า
ด้วยกัน ควรวางกล่องสาหรับขนส่งหรือสินค้า (เช่น เฟอร์นิเจอร์)
ที่มีน้าหนักมากกว่า 100 ปอนด์ ยาวกว่า 80 นิ้ว หรือกว้าง
มากกว่า 30 นิ้วแยกต่างหากบน pallet

น้ำหนักและส่วนสูง
≤ 72 นิ้ว

น้าหนักรวมของ pallet ต้องไม่เกิน 1,500 ปอนด์ pallet เดียว
ต้องไม่เกิน 72 นิ้ว (รวมความสูงของ pallet) เว้นแต่ผลิตภัณฑ์ชิ้น
เดียวจะสูงกว่า 72 นิ้ว หาก pallet เดียวเป็นไปตามคาแนะนา "แก้ไข
ได้" ที่อธิบายไว้ในนโยบายการรับน้าหนักบนพื้น ความสูงของ
pallet ต้องไม่เกิน 98 นิ้ว (รวมความสูงของ pallet ด้วย)

≤ 1,500 ปอนด์

กำรติดฉลำก
แต่ละกล่องในการจัดส่งต้องมีฉลากหมายเลขการจัดส่งที่ไม่ซ้า
กันซึ่งตรงตามข้อกาหนดการติดฉลากสาหรับการจัดส่งของ
Amazon pallet ที่ห่อแล้วต้องติดฉลากด้วยฉลากสินค้าจัดส่งที่
ด้านทั้งสี่ดา้ นและด้านนอกของบรรจุภัณฑ์แบบยืด

1. การจัดวางบน pallet: การจัดวางบน pallet หมายถึงการเรียงซ้อนและแก้ไขกล่องบน pallet ตามความต้องการใน
การใช้งานเมื่อสินค้าถูกจัดส่ง
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ซ้อนและห่อ
กล่องต้องวางซ้อนกันตามข้อกาหนดการซ้อน pallet มาตรฐาน ห้ามใช้
ถุงบรรจุภัณฑ์ แถบยางยืด หรือเชือกผูกมัดกล่อง สินค้าต้องไม่ขยาย
เกินขอบ pallet
pallet ทั้งหมดต้องห่อด้วยฟิล์มพลาสติกใส และต้องแจ้งผู้ขนส่งว่า
"อย่าทาให้ฟิล์มพลาสติกเสียหาย" หรือ "ห้ามเปิด" ฟิล์มพลาสติกต้องยึด
ผลิตภัณฑ์บน pallet ให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเคลื่อนที่ระหว่างการ
ขนส่ง ไม่ควรใช้ฟิล์มพลาสติกเพื่อยึดโหลดบน pallet หลังจากลอกฟิล์ม
พลาสติกออกแล้ว โหลดควรจะคงที่

≥15ซม. จาก
ด้านบนของตู้
คอนเทนเนอร์

ระยะห่าง
จากผนัง
≥8cm
ระยะห่างจากประตูตู้คอน
เทนเนอร์≥21cm

•

กำรโหลด
ความสูงโดยรวมของ pallet ต้องแน่ใจว่ามีช่องว่างระหว่างส่วนบนสุด
ของปึกกับด้านบนของคอนเทนเนอร์ 6 นิ้ว (15 ซม.) ระหว่างการขนส่ง
ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 นิ้ว (8 ซม.)ระหว่างสินค้าในคอนเทนเนอร์กับ
ผนังด้านในของคอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถุงเป่าลมสามารถใช้
เพื่อความมั่นคง และสามารถใช้เข็มขัดหรือตาข่ายนิรภัยที่ไม่ใช่โลหะได้ ใช้
เพื่อป้องกันน้าหนักบรรทุกจากการขยับหรือล้ม

pallet 2 ชั้น
คลังสินค้า FBA ยอมรับ pallet แบบสองชั้น โดยมีเงื่อนไขว่า pallet ต้องปลอดภัยในการ
โหลดและขนถ่าย และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง ท่าน
สามารถซ้อน pallet เป็นสองชั้นได้ตามต้องการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าให้
มากที่สุด โปรดปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้สาหรับ pallet แบบซ้อนซ้อน:
• ความสูงต้องไม่เกิน 100 นิ้ว (254 ซม. รวมความสูงของ pallet ) เว้นระยะห่าง
ระหว่างส่วนบนของ pallet กับด้านบนของคอนเทนเนอร์อย่างน้อย 6 นิ้ว (15 ซม.)
เพื่อให้รถยกสามารถขน pallet ได้อย่างปลอดภัย
• กล่องควรวางซ้อนกันอย่างสม่าเสมอและเรียบร้อย และไม่ควรปล่อยให้กล่องแขวน
บนขอบของ pallet
• สารองพื้นที่เพียงพอเมื่อวางซ้อน pallet เพื่อให้ขนถ่ายได้ง่าย
• ระหว่างการขนส่ง ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 นิ้ว (8 ซม.) ระหว่างสินค้าในคอนเทน
เนอร์กับผนังด้านในของคอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถุงเป่าลมสามารถใช้เพื่อ
ความมั่นคง และสามารถใช้เข็มขัดหรือตาข่ายนิรภัยที่ไม่ใช่โลหะได้ ใช้เพื่อป้องกัน
น้าหนักบรรทุกจากการขยับหรือล้ม
• เว้นช่องว่างอย่างน้อย 8 นิ้ว (21 ซม.) ระหว่างกล่องแถวสุดท้ายกับประตูตู้คอนเทน
เนอร์สาหรับแท่นซ้อน
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• ข้อกำหนดของกำรเตรียมล่วงหน้ำที่เว็บไซต์ยุโรป:
• ข้อกำหนดของ pallet
เมื่อจัดส่งสินค้าคงคลังไปยังประเทศ/ภูมิภาคในสหภาพยุโรป โปรดใช้ขนาด
80*120 ซม. Euro/CHEP
เมื่อจัดส่งสินค้าคงคลังไปยังสหราชอาณาจักร Amazon จะรับ pallet ไม้สี่ทาง
ขนาด 100*120 ซม. หรือ pallet CHEP ขนาด 100*120 ซม. เกรด B หรือสูง
กว่าเท่านั้น

• ไม่รองรับ pallet ขนาดอื่น
• ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน pallet
• pallet ที่จัดส่งไปยังภูมิภาคระหว่างประเทศต้องผ่านการอบชุบด้วยความร้อน
ตามมาตรฐาน ISPM-15
• Amazon ไม่รับ pallet ที่ชารุดหรือเสียหาย และอาจปฏิเสธที่จะยอมรับสินค้า
เกี่ยวข้องด้วย และผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ข้อกำหนดในกำรประมวลผลล่วงหน้ำฃ
รำยกำร

ข้อกำหนดเฉพำะ

น้าหนัก

① กล่องบน pallet ต้องไม่เกินขีดจากัดน้าหนักมาตรฐาน 23 กก.
② กล่องเดียวที่มีน้าหนักมากกว่า 15 กก. ต้องทาเครื่องหมายด้วยโลโก้ "บรรจุภัณฑ์หนัก" (สามารถ
เห็นโลโก้นี้ได้จากด้านบนและด้านข้างของภาชนะบรรจุที่ใช้งานหนักแต่ละกล่อง)
③ น้าหนักรวมของ pallet ต้องไม่เกิน 500 กก.

ขนาด

① หากบรรจุเพียง pallet เดียว ความสูงของ pallet ต้องไม่เกิน 180 ซม.
② pallet คู่
• เยอรมนี/ยุโรปกลางและตะวันออกต้องไม่เกิน 2.7 เมตร
• สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน จะต้องไม่เกิน 3.0 เมตร (รวมความสูงของ
pallet )
③ คลังสินค้า FBA ยอมรับ pallet แบบสองชั้น โดยมีเงื่อนไขว่า pallet ต้องปลอดภัยในการโหลดและ
ขนถ่าย และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง โปรดดูที่ FC ของสหภาพ
ยุโรปและรายละเอียดการจัดส่งก่อนจัดส่งสินค้า
④ ช่องว่างระหว่างด้านบนของ pallet กับหลังคารถต้องมีอย่างน้อย 30 ซม. และช่องว่างระหว่าง
ด้านหลังของ pallet สุดท้ายกับด้านหลังของรถต้องมีอย่างน้อย 30 ซม.
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รำยกำร

ข้อกำหนดเฉพำะ

เงื่อนไขการ
โหลด

หากปริมาณอนุญาต pallet ทั้งหมดจะต้องบรรทุกสินค้าที่คล้ายคลึงกัน pallet ทั้งหมดที่มี
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน (เช่น รุ่น VHS หรือ CVD แบบธรรมดาและแบบจอ
กว้างในบรรจุภัณฑ์แบบกล่องที่คล้ายกัน) จะต้องทาเครื่องหมายด้วย "สินค้าผสม" หรือ "SKU แบบ
ผสม" ตัวอย่างเช่น "
"

พัสดุ

① pallet ทั้งหมดต้องทาจากบรรจุภัณฑ์ยืดพลำสติกใส และติดข้อความ "ห้ามฉีกบรรจุภัณฑ์ยืด"
หรือ "ห้ามเปิด" เพื่อเตือนผู้ขนส่ง
② Amazon อาจปฏิเสธ pallet ในบรรจุภัณฑ์ยืดสีดา/ทึบแสง

การติด
ฉลาก

① ระบุจานวนป้ายกล่องที่ท่านต้องการ (หนึ่งกล่องสาหรับแต่ละกล่อง) และเครื่องปริ้นเลเซอร์ในการ
พิมพ์ฉลาก ห้ามใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท มิฉะนั้น บาร์โค้ดอาจไม่ถูกสแกนเนื่องจากหมึกรั่วหรือหมึก
ถูกตัด
② ติดฉลากที่ด้านนอกของแต่ละกล่อง และให้ความสนใจเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจริงในกล่องนั้น
สอดคล้องกับหมายเลขกล่องในแผนคลังสินค้า
③ ติดฉลากบนตาแหน่งที่สะดวกในการเปิด pallet เมื่อรับสินค้าในศูนย์ปฏิบัติการ และระวังอย่าข้าม
ตะเข็บของกล่อง

เงื่อนไขอื่น ๆ

แต่ละ pallet จะต้องทาเครื่องหมายด้วยชื่อของซัพพลายเออร์, ที่อยู่รับและที่อยู่ในการจัดส่ง,
หมายเลขคาสั่งซื้อ, จานวนกล่องและหมายเลข pallet _____ (ทั้งหมด_____ pallet ) ที่มุมขวาบนของ
ด้านใดด้านหนึ่งของคอนเทนเนอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการดู
• ข้อกำหนดของกำรเตรียมล่วงหน้ำที่เว็บไซต์ญี่ปุ่น:
• ข้อกำหนดของ pallet

ต้องใช้ pallet ที่ตรงตำมเงื่อนไขต่อไปนี้
pallet 110*110 ซม.
ใช้เฉพาะ pallet ที่อยู่ในสภาพดีเท่านั้น
pallet ที่สามารถขนถ่ายด้วยเครนมือ
pallet พลาสติกหรือไม้ (แนะนาให้ใช้ pallet
ที่ทาจากโพรพิลีน)
• pallet ไม้สี่ทางและ pallet ด้านเดียว
• pallet ไม้ทางคู่และ pallet ด้านเดียว
(หลักการคือสามารถขน pallet ออกจาก
ท้ายรถบรรทุกได้อย่างปลอดภัยด้วยเครน
มือ)
•
•
•
•

ห้ำมใช้ pallet ที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• pallet สองด้าน
• ห้ามใช้ pallet ที่ทาจากวัสดุที่เปราะบาง เช่น
กระดาษแข็ง หรือแผ่นไม้อัดในการขนส่ง
สินค้า
• บรรจุลงรถบรรทุกที่เคลือบแว็กซ์ด้านใน
• pallet คู่
• ไม่สามารถเก็บ pallet สาหรับการจัดส่ง
ครั้งต่อไปได้
• Amazon ไม่รับ pallet ที่ชารุดหรือเสียหาย
และอาจปฏิเสธที่จะยอมรับสินค้าเกี่ยวข้อง
ด้วย และผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้อง การจัดส่งที่ถก
ู ปฏิเสธไม่สามารถ
ส่งคืนไปยังที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นได้
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• ข้อกำหนดสำหรับกำรใช้ pallet ในกำรขนส่งสินค้ำ
รำยกำร
น้าหนัก

ขนาด

วิธีการซ้อน

ข้อกำหนดเฉพำะ
น้าหนักรวมของ pallet ต้องไม่เกิน 1,000 กก. (การรับน้าหนัก)
①
②
③
④

pallet เดียวทั้งสี่ด้านต้องไม่เกิน 110 ซม. (ข้อยกเว้น: pallet สาหรับส่งเบียร์)
Amazon แนะนาให้คุณใช้ pallet ที่มีความสูงขั้นต่า (ความหนา) 20 ซม.
ความสูงของ pallet เดียวต้องไม่เกิน 1.6 เมตร (รวมความสูงของกล่อง)
NRT1 อนุญาตให้ใช้ pallet 1.5 เมตรหรือน้อยกว่า

① สินค้าต้องไม่แขวนอยู่ตรงขอบ pallet
② โปรดใช้แผ่นกั้นมุมเพื่อป้องกันกล่องและรักษาความมั่นคงของกล่องระหว่างการขนส่ง

พัสดุ

① บรรจุภัณฑ์ยืดต้องยึดผลิตภัณฑ์บน pallet ให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเคลื่อนที่ระหว่างการ
ขนส่ง
② pallet ที่ห่อแล้วต้องติดฉลากด้วยฉลากสินค้าจัดส่งที่ด้านทั้งสี่ดา้ นและด้านนอกของบรรจุภัณฑ์
แบบยืด
③ pallet ทั้งหมดจะต้องห่อด้วยฟิล์มยืดพลาสติกใสและติดด้วยข้อความ "ห้ามฉีกฟิล์มยืด" เวอร์ชัน
ภาษาญีป
่ ุ่นหรือ "ห้ามเปิด" (เช่น "ห้ามเปิดฟิล์ม" หรือ "ห้ามแกะ ") เพื่อเตือนผู้ให้บริการขนส่ง

เงื่อนไขอื่น ๆ

① หากบริการเช่า pallet ที่ท่านใช้เป็นของ Japan Pallet Rental Corporation ก็จะสามารถส่งคืน
pallet ได้ สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการ โปรดดูข้อมูลนี้ (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)
② โปรดทราบว่าหลังจากที่ pallet ถูกส่งไปยังคลังสินค้า FBA แล้ว ท่านอาจจะต้องรับผิดชอบใน
การขนถ่าย

หากต้องการข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างใบจ่าหน้าสาหรับการจัดส่งและการประมวลผลล่วงหน้าของ
การจัดส่ง โปรดคลิกเพื่อดูเพจช่วยเหลือ(เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา)
ผู้ขายในเว็บไซต์ยุโรปสามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อดูเพจช่วยเหลือ
ผู้ขายในเว็บไซต์ญี่ปุ่นสามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อดูเพจช่วยเหลือ
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• ฉลำกสินค้ำจัดส่ง
ฉลากสาหรับการจัดส่งคือฉลากที่ติดไว้ดา้ นนอกกล่องที่มีเครื่องหมาย Shipment ID1: FBAXXXXXX หากมี
การจัดส่งหลายกล่องที่มีหมายเลขการจัดส่งเหมือนกัน ระบบจะเพิ่มส่วนต่อท้าย U001, U002 หลัง
หมายเลขการจัดส่งเพื่อแยกความแตกต่าง แต่ละกล่องหรือ pallet ที่ผู้ขายส่งไปยังคลังสินค้า FBA จะต้อง
ระบุอย่างถูกต้องด้วยฉลากหมายเลขการจัดส่ง pallet ที่ห่อแล้วต้องติดฉลากด้วยฉลากสินค้าจัดส่งที่ด้าน
ทั้งสี่ด้านและด้านนอกของบรรจุภัณฑ์แบบยืด
หลังจากที่คุณได้กาหนดการจัดส่งที่จะส่งไปยัง Amazon รวมถึงวิธีกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำและผู้
ให้บริกำรขนส่งที่ใช้แล้ว ท่านสามารถบรรจุหีบห่อและติดป้ายกากับการจัดส่งได้ การจัดส่งพัสดุขนาดเล็ก
จะต้องบรรจุในกล่องแยกต่างหาก และแต่ละกล่องจะมีป้ายกากับสาหรับการจัดส่งแยกกัน โปรดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ด้านล่างเพื่อติดป้ายกากับกล่องของท่าน:
เงื่อนไข

เงื่อนไขละเอียด

พิมพ์แท็บ

① พิมพ์ฉลำกทั้งชุด โปรดอย่าถ่ายสาเนา ใช้ซ้า หรือแก้ไขฉลาก และนาไปใช้ในกล่องอื่น
② สาหรับสถานีญี่ปุ่นฉลากสินค้าจัดส่งมีสองประเภท 6 ป้ายต่อกระดาษ A4 หรือ 1
ป้ายต่อกระดาษ A4 ใช้ได้เพียง 1 ป้ายต่อกระดาษ A4 สาหรับบริการขนส่งสหกรณ์
ของ FBA

ขนาดสาหรับพิมพ์

① ขนาดฉลากที่รองรับคือ 3-1/3 x 4 นิ้ว
② หากมีเครื่องพิมพ์เทอร์มอล ท่านสามารถเลือกพิมพ์โดยตรงในรูปแบบ 4 x 6 นิ้ว โดย
เลือก "กระดาษความร้อน" ในกล่องและตัวเลือกการพิมพ์ฉลาก pallet

การติดฉลากที่พื้นผิว

① ห้ามติดฉลากที่ตะเข็บหรือช่องเปิดของกล่องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเมื่อเปิด
กล่อง
② โปรดติดฉลากหมายเลขกล่อง FBA และฉลากผู้ให้บริการบนพื้นผิวเรียบของกล่อง
เพื่อป้องกันไม่ให้บาร์โค้ดพับที่ขอบหรือมุม

ห้ามปิดบัง

① อย่าปิดบังฉลากหมายเลขกล่อง FBA และฉลากผู้ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถ
สแกนและอ่านได้
② เทปที่ใช้ปิดกล่องไม่ควรปิดฉลากสินค้าจัดส่ง

ฉลาก FBA พิเศษ

แต่ละกล่องในการจัดส่งต้องมีฉลากสินค้าจัดส่ง FBA ที่ไม่ซ้ากัน (พิมพ์จาก "คิวการ
จัดส่ง")

แต่ละกล่องในการจัดส่ง
ต้องมีป้ายกากับ
หมายเลขกล่อง FBA
ของตัวเอง (พิมพ์จาก
"คิวการจัดส่ง")

① หากท่านใช้กล่องขนาดใหญ่หนึ่งกล่องในการจัดส่งหลายกล่อง โปรดวางป้ายกากับ
หมายเลขกล่อง FBA ลงบนกล่องขนาดใหญ่
② แต่ละ pallet ที่ท่านส่งจะต้องติดป้ายชื่อ pallet สี่ป้ายไว้ตรงกลางของแต่ละด้าน
③ โปรดลองวางฉลากสาหรับการจัดส่งให้ห่างจากขอบกล่องอย่างน้อย 1.25 นิ้ว

สาหรับผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา สามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสาหรับการจัดส่งในระหว่างผังการสร้างการ
จัดส่งหากท่านได้สร้างการจัดส่งแล้ว สามารถเข้าถึงการจัดส่งได้จากคิวการจัดส่ง
สาหรับผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรป สามารถคลิกที่ขั้นตอนการสร้างการจัดส่งที่เป็นมาตรฐานและคิวการจัดส่งผัง
การสร้างการจัดส่งและคิวการจัดส่งตามความต้องการ
สาหรับผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่น สามารถคลิกที่ผังการสร้างการจัดส่งและคิวการจัดส่งตามความต้องการ

1. รหัสการจัดส่ง: รหัสการจัดส่งของ Amazon
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• ตัวอย่ำงป้ำยหมำยเลขกล่อง FBA

• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหำของสินค้ำในกล่อง
ทุกกล่องที่ท่านส่งไปยัง FC ต้องให้ข้อมูลสินค้ำในกล่องที่ถูกต้องกับ Amazon ข้อมูลนี้ช่วยให้ FC คาสั่ง
ซื้อสามารถรับการจัดส่งของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึน
้ และทาให้สินค้าคงคลังของคุณขายได้เร็วที่สุด
หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในกล่อง ทีม Fulfillment by Amazon (FBA) จะประมวลผลเนื้อหาของ
แต่ละกล่องด้วยตนเองและประเมินค่าใช้จ่าย ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในกล่องแก่ Amazon ผ่าน
แพลตฟอร์มของผู้ขายหรือ Amazon Marketplace Web Service ในระหว่างขั้นตอนการสร้างการจัดส่ง
• วิธีกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหำของสินค้ำในกล่อง
วิธีที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในกล่องขึ้นอยู่กับประเภทสินค้ำของท่าน (ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
บรรจุในหนึ่งกล่อง/หนึ่ง SKU ต่อกล่อง/มากกว่าหนึ่ง SKU ต่อกล่อง (มากกว่า/ไม่เกิน 15
กล่อง)) :
• ป้อนข้อมูลนี้ลงในเว็บฟอร์มในแพลตฟอร์มของผู้ขำย
• อัปโหลดไฟล์ในรูปแบบ Excel หรือรูปแบบที่คั่นด้วยแท็บบน ศูนย์ผู้ขำย
• ติดแต่ละกล่องด้วยบำร์โค้ด 2D พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ภำยใน
กล่อง
(ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับการจัดส่งที่สร้างในบริกาบริการเว็บร้านค้าของ
Amazonและศูนย์ผู้ขาย)
• อัปโหลดไฟล์ XML ผ่ำนบริกำรเว็บร้ำนค้ำของ Amazon
ลิงก์ด้านบนเป็นของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ที่
เกี่ยวข้อง คุณสามารถคลิกที่ลิงค์เพื่อสอบถามเพจช่วยเหลือ
ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรปสามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อดูเพจช่วยเหลือ
ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่นสามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อดูเพจช่วยเหลือ
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• กำรติดฉลำก pallet
ฉลาก pallet: ฉลาก pallet ต่อไปนี้จะต้องติดอยู่บนทั้งสี่ด้านของ pallet มีป้ายชื่อ pallet 4 ป้ายซึ่งคล้ายกับ
ป้ายสาหรับการขนส่งที่กล่าวถึงข้างต้น

1

pallet ทั้งหมดจะต้องห่อด้วยฟิล์มยืดพลาสติกใสและติดด้วยข้อความ "ห้ามฉีกฟิล์มยืด"
เวอร์ชันภาษาญีป
่ ุ่นหรือ "ห้ามเปิด" เพื่อเตือนผู้ให้บริการขนส่ง

2

ติดฉลากสินค้าจัดส่ง FBA ในแต่ละ pallet และแต่ละกล่องบน pallet (สี่ป้ายต่อ pallet ติดอยู่ที่
ตาแหน่งตรงกลางด้านบนของแต่ละด้าน)

3

ติดฉลาก pallet เข้ากับด้านทั้งสี่ของ pallet แบบตรง (อย่าเอียง) ระวังอย่าข้ามตะเข็บของ
กล่อง เพื่อให้คนขับรถยกเห็นฉลากเวลาขับรถยกเข้ามาใกล้และยก pallet ขึ้น

4

หาก pallet มี ASIN เพียงอันเดียว โปรดระบุว่าเป็น "pallet ASIN เดียว"

5

เมื่อขนส่ง SKU หลายรายการด้วย pallet เดียว โปรดแยก SKU ต่างๆ ออกจากกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัตการ Amazon สามารถแยกแยะได้ง่ายเมื่อได้รับ โปรดดู
ข้อกาหนดฉลาก pallet พิเศษดังต่อไปนี้:

แท็บ

ขอบเขตกำรใช้งำน

ย้ายหลายคน

23 กก. (50 ปอนด์ ใช้ได้กับเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา)
กล่องใหญ่ 15 กก. (เว็บไซต์ยุโรป ญี่ปุ่น)

ลิฟท์เครื่องกล

มากกว่า 45 กก. (100 ปอนด์ ใช้ได้กับเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา)
23 กก. (เว็บไซต์ยุโรป)
กล่อง 30กก. (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)

SKU แบบผสม

pallet และกล่องบรรจุสินค้ามากกว่าหนึ่งประเภท(SKU หรือสถานะสินค้าที่แตกต่างกัน)

กล่องหมายเลข XX
รวม X กล่อง
เป็นชุดห้ามแกะ

6

หลายกล่องที่เป็นของการขนส่ง ระบุแต่ละกล่องและกรอกจานวนกล่องทั้งหมด
สินค้าที่ขายได้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลายรายการ แต่จะขายเป็น SKU เดียวเท่านั้น เมื่อ
บรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชุดควรบรรจุในกล่องให้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการแยก
จากกัน

ระบุจานวนป้ายกล่องที่ท่านต้องการ (หนึ่งกล่องสาหรับแต่ละกล่อง) และเครื่องปริ้นเลเซอร์ใน
การพิมพ์ฉลาก ห้ามใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท มิฉะนั้น บาร์โค้ดอาจไม่ถูกสแกนเนื่องจากหมึกรั่ว
หรือหมึกถูกตัด
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หมำยเหตุ：
สาหรับผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา ยังต้องระวัง:
•
ตามโปรแกรมบริการจัดส่งสินค้าฝากขายของ FBA ของ Amazon เมื่อท่านส่ง
พัสดุไปยัง FC ตามพื้นที่ ต้องแนบฉลากสินค้าฝากขายกับผู้ให้บริการของ
Amazon
•
ฉลากผู้ให้บริการของ Amazon แต่ละฉลากไม่ซ้ากัน และต้องติดอยู่กับฉลาก
สินค้าจัดส่ง FBA ของท่าน
•
เมื่อโหลดรถพ่วงและวาง pallet คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากผู้ให้บริการ
ของ Amazon และฉลากสินค้าจัดส่ง FBA ที่วางอยู่บน pallet หันไปทางประตูรถ
พ่วง

หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกาหนดการติดฉลากของการจัดส่ง สามารถดูแยกกันได้
ข้อกาหนดฉลากสินค้าจัดส่ง (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา);
ข้อกาหนดฉลากสินค้าจัดส่ง (เว็บไซต์ยุโรป)
ข้อกาหนดฉลากสินค้าจัดส่ง (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)
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2.3.4 การบริการติดฉลากของ FBA
• กำรบริกำรติดฉลำกของ FBA
สาหรับสินค้าที่จาเป็นต้องใช้บาร์โค้ดของ Amazon และสอดคล้อง FBA สามารถให้บริการการติดบาร์โค้ด
ประเภทนี้แทนได้ และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการ
• ข้อดีของบริกำรติดฉลำกของ FBA:

ประหยัดเวลาและต้นทุนวัสดุ
สาหรับการพิมพ์และการติด
ฉลาก

หลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดการพิมพ์
และทาให้วางขายล่าช้า

สะดวกสาหรับคุณที่จะใช้สินค้า
คงคลังของคุณเองเพื่อจัดส่ง
และติดตามตาแหน่งของสินค้า
ได้อย่างอิสระ

• ค่ำบริกำรติดฉลำกของ FBA:
• สหรัฐอเมริกา: 0.55 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายการ
• ยุโรป: £0.15 ต่อรายการจดหมาย, £0.25 ต่อรายการ
พัสดุ และ £0.35 ต่อสินค้าขนาดใหญ่
• ญี่ปุ่น: 51 เยนต่อสินค้าขนาดใหญ่ และ 20 เยนต่อสินค้า
ขนาดเล็กและขนาดมาตรฐาน

• สินค้ำที่ตรงตำมข้อกำหนดกำรบริกำรกำรติดฉลำก FBA:
สินค้ำที่ตรงตำมข้อกำหนดกำรบริกำรกำรติดฉลำก FBA:
สถานะสินค้า

สภาพใดๆ (ใหม่ มือสอง สะสมและของปรับใหม่)

ประเภทสินค้า

ทุกประเภท (สื่อและไม่ใช่สื่อ)

เงื่อนไขอื่น ๆ

ไม่ใช่สิ่งของต้องห้าม สิ่งของต้องห้าม หรือสินค้าราคาสูง นอกจากนี้เว็บไซต์ญี่ปุ่นยัง
กาหนดให้มีสิ่งของที่ไม่ใหญ่เกินขนาด

ข้อกาหนดบาร์โค้ด

มีบาร์โค้ดที่สแกนได้ (GCID, UPC, EAN, JAN หรือ ISBN) ที่สอดคล้องกับ ASIN ในแคต
ตาล็อกออนไลน์ของ Amazon

Amazon จะกาหนดว่าผลิตภัณฑ์ใดตรงตามข้อกาหนดคุณสมบัติสาหรับการใช้บริการการติดฉลากของ Amazon
สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกาหนดข้างต้นในตอนแรก Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการใช้บริการนี้
หากไม่มีบาร์โค้ดผู้ผลิตที่ผา่ นการรับรองบนผลิตภัณฑ์ ผู้ขายต้องวางบาร์โค้ดของ Amazon ลงบนผลิตภัณฑ์
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• วิธีกำรเลือกบริกำรติดฉลำก FBA:
ท่านสามารถเปลี่ยนตัวเลือกของบริการการติดฉลาก FBA ในการตั้งค่า FBA
• ขั้นตอนที่ 1 คือ การเข้าสู่ระบบศูนย์ผู้ขายที่และคลิก "Fulfillment by Amazon" ที่อยู่ใต้
"การตัง
้ ค่า"

ตัวอย่ำงใช้สำหรับอ้ำงอิงเท่ำนั้น

• ขั้นตอนที่ 2 ค้นหา "บริการเสริม" จากนั้นคลิก "แก้ไข"

ตัวอย่ำงใช้สำหรับอ้ำงอิงเท่ำนั้น
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• ขั้นตอนที่ 3 คลิก "Amazon" ที่อยู่ใต้ "ใครคือผู้ติดฉลากสินค้า" เพื่อลงทะเบียนสาหรับบริการ
ติดฉลาก FBA เลือก "ผู้ขาย" เพื่อยกเลิกการลงทะเบียน

ตัวอย่ำงใช้สำหรับอ้ำงอิงเท่ำนั้น

• สุดท้ายคลิก "อัปเดต"

ตัวอย่ำงใช้สำหรับอ้ำงอิงเท่ำนั้น
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หมำยเหตุ：
การตั้งค่าใหม่จะถูกนาไปใช้กบ
ั การจัดส่งที่สร้างขึ้นหลังจากที่ท่านเปลี่ยนตัวเลือก หาก
ต้องการให้การตั้งค่าใหม่นาไปใช้กับการจัดส่งที่กาลังสร้าง ท่านต้องลบการจัดส่งแล้ว
สร้างการจัดส่งใหม่

• บริกำรกำรเตรียมกำรสินค้ำของ FBA
Fulfillment by Amazon (FBA) มีข้อกาหนดด้านบรรจุภัณฑ์และการเตรียมการล่วงหน้าสาหรับผลิตภัณฑ์ที่
คุณจัดส่งและจัดเก็บในศูนย์FC สินค้าที่ได้รับการบรรจุภัณฑ์กับการเตรียมการสินค้าที่เหมาะสมสามารถช่วย
ลดความล่าช้าในการรับสินค้าได้ และจะให้ความคุ้มครองสินค้าในช่วงเวลาที่สินค้าถูกจัดเก็บไว้ใน FC และสร้าง
ประสบกาณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้า ท่านสามารถใช้บริการการเตรียมการสินค้าของ FBA เพื่อให้ Amazon
ให้บริการบรรจุภัณฑ์และขั้นตอนก่อนการประมวลผลที่เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดส่ง
• ข้อกำหนดสำหรับกำรใช้บริกำรกำรเตรียมกำรสินค้ำของ FBA มีอะไรบ้ำง?
เงื่อนไขสินค้ำสำหรับใช้บริกำรกำรประมวลผลล่วงหน้ำ
สถานะสินค้า

สภาพใดๆ (ใหม่ มือสอง สะสมและของปรับใหม่)

ประเภทสินค้า

ทุกประเภท (สื่อ1และไม่ใช่สื่อ)

ASIN

ขนาดสินค้า
(ใช้ได้กับเว็บไซต์ญี่ปุ่นท่านั้น)

สินค้าทุกชิ้นต้องมีบาร์โค้ดที่สแกนได้ (ISBN UPC EAN หรือ JAN) ห้ามบีบ
ดัดแปลง ปิดบัง หรือทาให้บาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์เสียหาย

ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่ (ไม่รองรับขนาดใหญ่พิเศษ)

1. สินค้าประเภท: ชื่อย่อๆ คือ BMVD ซึ่งหมายถึงหนังสือ นิตยสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ สื่อเสียง สื่อวิดีโอ และ/หรือ
สินค้าประเภทอื่น ๆ ในรูปแบบใด ๆ
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• มำตรฐำนค่ำบริกำรเตรียมกำรสินค้ำของ FBA
มำตรฐำนค่ำบริกำรเตรียมกำรสินค้ำ เว็บไซต์อเมริกำ
ค่ำธรรมเนียมต่อชิ้น

ขนำดมำตรฐำน

ขนำดใหญ่

กำรจำแนกประเภท
เตรียมกำรสินค้ำ

เตรียมกำ
รสินค้ำ

กำรติด
ฉลำก

รวมทั้งหมด

เตรียมกำ
รสินค้ำ

กำรติด
ฉลำก

รวมทั้งหมด

สินค้ำเปรำะบำง
เครื่องแก้ว
• บรรจุหีบห่อพลาสติก
กันกระแทก
• การติดฉลาก

0.80
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

1.35 ดอลลาร์
สหรัฐ

1.60
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

2.15
ดอลลาร์
สหรัฐ

ของเหลว
• สินค้าบรรจุใน
ถุงพลาสติก
• การติดฉลาก (เลือกได้)

0.70
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.70 - 1.25
ดอลลาร์สหรัฐ

1.40
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

1.40 - 1.95
ดอลลาร์
สหรัฐ

เครื่องแต่งกำย/ผ้ำ/
ตุ๊กตำของเล่นและสิ่ง
ทอ
• สินค้าบรรจุใน
ถุงพลาสติก
• การติดฉลาก (เลือกได้)

0.70
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.70 - 1.25
ดอลลาร์สหรัฐ

1.40
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

1.40 - 1.95
ดอลลาร์
สหรัฐ

สินค้ำแม่และเด็ก
• สินค้าบรรจุใน
ถุงพลาสติก
• การติดฉลาก (เลือกได้)

0.70
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.70 - 1.25
ดอลลาร์สหรัฐ

1.40
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

1.40 - 1.95
ดอลลาร์
สหรัฐ

วัตถุมีคม
• บรรจุหีบห่อพลาสติก
กันกระแทก
• การติดฉลาก

0.80
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

1.35 ดอลลาร์
สหรัฐ

1.60
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

2.15
ดอลลาร์
สหรัฐ

ขนำดเล็ก
• สินค้าบรรจุใน
ถุงพลาสติก
• การติดฉลาก
• (เลือกได้)

0.70
ดอลลาร์
สหรัฐ

0.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

1.25 ดอลลาร์
สหรัฐ

ไม่สามารถ
ใช้ได้

ไม่สามารถ
ใช้ได้

ไม่สามารถ
ใช้ได้

1 ดอลลาร์
สหรัฐ

0.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

1.55 ดอลลาร์
สหรัฐ

2 ดอลลาร์
สหรัฐ

0.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

2.55
ดอลลาร์
สหรัฐ

สินค้ำสำหรับผู้ใหญ่
• สินค้าบรรจุใน
ถุงพลาสติก (สีดาหรือ
ทึบแสง)
• การติดฉลาก
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มำตรฐำนค่ำบริกำรเตรียมกำรสินค้ำ เว็บไซต์ยุโรป
ค่ำธรรมเนียมต่อชิ้น
กำรจำแนกประเภท
เตรียมกำรสินค้ำ

ขนำดมำตรฐำน

ขนำดใหญ่

เตรียมกำร
สินค้ำ

กำรติด
ฉลำก

รวมทั้งหมด

เตรียมกำ
รสินค้ำ

กำรติดฉลำก

รวมทั้งหมด

สินค้ำเปรำะบำง
เครื่องแก้ว
• บรรจุหีบห่อ
พลาสติกกัน
กระแทก
• การติดฉลาก

0.75 ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.25
ปอนด์
สเตอร์ลิง

1 ปอนด์
สเตอร์ลิง

1.20
ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.35 ปอนด์
สเตอร์ลิง

1.55 ปอนด์
สเตอร์ลิง

ของเหลว
• บรรจุในถุง
• การติดฉลาก
(เลือกได้)

0.50 ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.25
ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.50 - 0.75
ปอนด์สเตอร์
ลิง

0.80
ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.35 ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.80 - 1.15
ปอนด์สเตอร์
ลิง

เครื่องแต่งกำย/
ผ้ำ/ตุ๊กตำของเล่น
และสิ่งทอ
• บรรจุในถุง
• การติดฉลาก
(เลือกได้)

0.50 ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.25
ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.50 - 0.75
ปอนด์สเตอร์
ลิง

0.80
ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.35 ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.80 - 1.15
ปอนด์สเตอร์
ลิง

สินค้ำแม่และเด็ก
• บรรจุในถุง
• การติดฉลาก
(เลือกได้)

0.50 ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.25
ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.50 - 0.75
ปอนด์สเตอร์
ลิง

0.80
ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.35 ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.80 - 1.15
ปอนด์สเตอร์
ลิง

สินค้ำขนำดเล็ก
• บรรจุในถุง
• การติดฉลาก
(เลือกได้)

0.50 ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.25
ปอนด์
สเตอร์ลิง

0.50 - 0.75
ปอนด์สเตอร์
ลิง

ไม่
สามารถ
ใช้ได้

ไม่สามารถ
ใช้ได้

ไม่สามารถ
ใช้ได้
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ค่ำบริกำรก่อนดำเนินกำรของ FBA เรียงตำมหมวดหมู่ก่อนดำเนินกำร (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)
ค่ำธรรมเนียมต่อชิ้น
กำรจำแนกประเภท
เตรียมกำรสินค้ำ

ขนำดมำตรฐำน/ไซส์เล็ก

ขนำดใหญ่

เตรียมกำ
รสินค้ำ

กำรติด
ฉลำก

รวมทั้งหมด

เตรียมกำ
รสินค้ำ

กำรติด
ฉลำก

รวมทั้งหมด

เปรำะบำง หรือเป็น
แก้วเครื่องแก้ว
• บรรจุหีบห่อพลาสติก
กันกระแทก
• การติดฉลาก

31
เยน

20
เยน

51
เยน

92
เยน

51
เยน

143
เยน

ของเหลว
(ไม่ใช่แบบขวดแก้ว)
• สินค้าบรรจุใน
ถุงพลาสติก
• การติดฉลาก(เลือกได้)

25
เยน

20
เยน

25 - 45
เยน

92
เยน

51
เยน

92 - 143
เยน

เครื่องแต่งกำย/ผ้ำ/
ตุ๊กตำของเล่นและสิ่ง
ทอ
• สินค้าบรรจุใน
ถุงพลาสติก
• การติดฉลาก(เลือกได้)

25
เยน

20
เยน

25 - 45
เยน

92
เยน

51
เยน

92 - 143
เยน

รำยกำรที่เป็นผง ทรง
กลม และเม็ด
• สินค้าบรรจุใน
ถุงพลาสติก
• การติดฉลาก(เลือกได้)

25
เยน

20
เยน

25 - 45
เยน

92
เยน

51
เยน

92 - 143
เยน

สินค้ำแม่และเด็ก
• สินค้าบรรจุใน
ถุงพลาสติก
• การติดฉลาก(เลือกได้)

25
เยน

20
เยน

25 - 45
เยน

92
เยน

51
เยน

92 - 143
เยน

บรรจุหีบห่อเจำะรู
• สินค้าบรรจุใน
ถุงพลาสติก
• การติดฉลาก(เลือกได้)

25
เยน

20
เยน

25 - 45
เยน

92
เยน

51
เยน

92 - 143
เยน

ขนำดเล็ก
• สินค้าบรรจุใน
ถุงพลาสติก
• การติดฉลาก(เลือกได้)

25
เยน

20
เยน

25 - 45
เยน

ไม่สามารถ
ใช้ได้

ไม่สามารถ
ใช้ได้

ไม่สามารถ
ใช้ได้

*ค่าธรรมเนียมข้างบนประกอบด้วยภาษีการขาย 10%
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ค่ำบริกำรก่อนดำเนินกำรของ FBA ก่อนดำเนินกำร (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)
คำแนะนำในกำรเตรียมกำรสินค้ำ

ขนำดเล็ก/ขนำดมำตรฐำน (สินค้ำทุกชิ้น)

ขนำดใหญ่ (สินค้ำทุกชิ้น)

สินค้ำบรรจุในถุงพลำสติก

25 เยน

92 เยน

กำรพันเทป

20 เยน

51 เยน

บรรจุภัณฑ์ฟิล์มฟองโดยใช้
บริกำรติดฉลำก FBA

51 เยน
บรรจุหีบห่อพลาสติกกันกระแทก: 31 เยน
ติดฉลาก: 20 เยน

143 เยน
บรรจุหีบห่อพลาสติกกัน
กระแทก: 92 เยน
ติดฉลาก: 51 เยน

*ค่าธรรมเนียมข้างบนประกอบด้วยภาษีการขาย 10%
• ข้อควรระวังของกำรกำรบริกำรเตรียมกำรสินค้ำของ FBA :
• หาก Amazon ประมวลผลผลิตภัณฑ์ของท่านล่วงหน้า Amazon จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บริการการเตรียมการสินค้า FBA ที่เกี่ยวข้องจากคุณตามบริการที่มีให้ สินค้าที่มีขนาด
ต่างกัน จะเก็บค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน Amazon จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะบริการการ
เตรียมการสินค้ากับผลิตภัณฑ์ของท่านหรือไม่
• สินค้าที่ตรงตามข้อกาหนดอาจแบ่งออกเป็นการจัดส่งเพิ่มเติมหลายรายการ
• หากท่านอนุญาตให้ Amazon ประมวลผลผลิตภัณฑ์ของคุณล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์ที่เลือกอาจ
เพิ่มบริการติดฉลาก FBA โดยอัตโนมัติ และท่านต้องชาระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
• Amazon อาจหยุดบริการการเตรียมการสินค้าของ FBA ได้ทุกเมื่อ

หมำยเหตุ：
หากผู้ขายตัดสินใจใช้บริการการเตรียมการสินค้าของ FBA จาเป็นต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการต้องมีบาร์โค้ดที่สแกนได้ (ISBN UPC EAN หรือ JAN)
ห้ามบีบ ดัดแปลง ปิดบัง หรือทาให้บาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์เสียหาย

หากต้องการข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนและการเปิดใช้งานของบริการการ
เตรียมการสินค้า วิธีเลือกฝ่ายประมวลผลล่วงหน้าและฝ่ายติดป้ายกากับ โปรดคลิกเพื่อดูหน้า
ช่วยเหลือ (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา) /หน้าช่วยเหลือ (เว็บไซต์ยุโรป) /หน้าช่วยเหลือ (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)
รายละเอียดเพิ่มเติม
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2.4 จัดส่งสินค้ำไปยังคลังสินค้ำ FBA
กระบวนการที่ผู้ขายส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า FBA นั้นเป็นโลจิสติกส์ระยะทางแรก หลังจากศึกษาในบทนี้แล้ว ท่านจะ
ได้เข้าใจข้อกาหนดการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์สาหรับการขนส่งและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในลอจิสติกส์ระยะแรก
2.4.1 วิธีการขนส่งทั่วไปของโลจิสติกส์ระยะทางที่แรก
ปัจจุบัน วิธีการขนส่งระยะทางที่แรกที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ การขนส่งด่วน การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ
ฯลฯ บทนาโดยย่อมีดังนี้:

ไปรษณีย์
พัสดุด่วนส่งเร็วและการบริการเป็นเลิศ แต่ราคาค่อนข้างสูง ผู้
ให้บริการขนส่งทั่วไป ได้แก่ UPS DHL Express FedEx เป็นต้น

กำรขนส่งทำงทะเล
ใช้เรือขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ผ่าน
ช่องทางเดินเรือ การขนส่งทางทะเลประกอบด้วยกำรขนส่งทำง
ทะเลแบบเหมำตู้และกำรขนส่งทำงทะเลแบบรวมตู้
• กำรขนส่งทำงทะเลแบบเหมำตู้: Full Container Load เรียก
สั้นๆ ว่า FCL หมายถึง สินค้าที่มีผู้ส่งเพียงคนเดียวสาหรับทั้งตู้
คอนเทนเนอร์ และผู้ส่งมีหน้าที่ในการบรรจุ การนับ การจัดเก็บ
และการปิดผนึกการขนส่ง ขนาดทั่วไปของตู้คอนเทนเนอร์
มาตรฐานสากลที่เป็นหนึ่งเดียวคือ 20'GP 40'GP 40'HQ และ
45'HQ
• กำรขนส่งทำงทะเลแบบรวมตู้: ก็คือ Less Container Load
เรียกสั้น ๆ ว่า LCL หมายถึง การส่งมอบสินค้าของผู้ส่งที่มี
ใบกากับสินค้าไม่เต็มตู้ โดยที่ตัวแทน (หรือผู้ขนส่ง) จะเป็นผู้คัด
แยกและจัดการสินค้า นาสินค้าที่ส่งไปยังปลายทางเดียวกันมา
รวมไว้ในตู้เดียว

กำรขนส่งทำงอำกำศ
รูปแบบการขนส่งที่ใช้เครื่องบินเป็นพาหนะในการขนส่งสินค้า

ผู้ขายสามารถเลือกวิธีการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่เหมาะสมได้ดว
้ ยตัวเอง คุณสามารถไปที่:
คู่มือโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา)
คู่มือโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (เว็บไซต์ยุโรป)
คู่มือโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (เว็บไซต์ญี่ปุ่น) เพื่อดูรายละเอียดการแนะนาและคาแนะนาในการเลือก
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ในเวลาเดียวกัน Amazon ให้บริการการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนของ Amazon สาหรับผู้ขาย ท่านสามารถเลือกที่จะ
ข้ามไป:
สื่อการเรียนรู้บริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนของ Amazon (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา)
สื่อการเรียนรู้บริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนของ Amazon (เว็บไซต์ยุโรป)
สื่อการเรียนรู้บริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนของ Amazon (เว็บไซต์ญี่ปุ่น) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจัดส่ง
บริการลอจิสติกส์ข้ามพรมแดนของ Amazon
2.4.2 ข้อกาหนดเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล
หากท่านเลือกจัดส่งสินค้าทางทะเล ต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการบรรทุกสินค้า ในการขนส่งทางทะเล การเลือกตู้คอน
เทนเนอร์ที่เหมาะสมสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียสินค้าระหว่างการขนส่ง และยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บสินค้าของท่านอีกด้วย

หมำยเหตุ：
ในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง ท่านสามารถส่งสินค้าคงคลังไปคลังสินค้า FBA ใน
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน ผ่านโหลดกำร
ขนส่งทำงทะเลแบบเหมำตู้ (FCL) โหลดกำรขนส่งทำงทะเลแบบรวมตู้ (LCL) และ
กำรขนส่งทำงอำกำศที่ให้บริการโดยศูนย์ปฏิบัติการ Amazon ทั่วโลก สาหรับข้อมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่บริการการจัดส่งทัว
่ โลก

(ตัวอย่างตู้คอนเทนเนอร์)

ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกาหนดและขนาดของคอนเทนเนอร์มาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวในระดับสากลได้จาก
เนื้อหาในหน้าถัดไป
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• ข้อกำหนดตู้คอนเทนเนอร์:
• มำตรฐำน 20' | กล่องมำตรฐำน 20 ฟุต
① ตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้งที่เล็กที่สุดยังคงมีน้าหนักบรรทุกอยู่ที่ 28.3 เมตริกตัน
② ความจุรวมยังคงสูงถึง 33 ลูกบำศก์เมตร (1,170 ลูกบำศก์ฟุต)
③ ขนาด 20' x 8' x 8.6

คำอธิบำย

อิมพีเรียล

เมตริก

น้าหนักบรรทุกสูงสุด | Max Payload

62,390 ปอนด์

28,300 กรัม

ขนาด | Dimensions:

20' x 8' x 8'6

20' x 8' x 8'6

ปริมาตร | Capacity

1,165

33 ลูกบาศก์เมตร

ความกว้างของการเปิดประตู | Door opening
width

7' 8 1/8"

2,340 มม.

ความสูงในการเปิดประตู | Door opening width

7' 6 1/4"

2,292 มม.

ความยาวภายใน | Internal length

19' 4 1/4"

5,900 มม.

ความยาวภายใน | Internal length

7' 8 5/8"

2,352 มม.

จนถึงความสูงด้านในของเส้นโหลด | Internal
height

7' 10 1/4"

2,395 มม.

น้าหนักรวม | Max Gross

67,200 ปอนด์

30,480 กรัม

น้าหนักสุทธิ | Tare

5,030 ปอนด์

2,180 กรัม
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• มำตรฐำน 40' | กล่องมำตรฐำน 40 ฟุต
① ยาวเป็นสองเท่าของตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต และสามารถบรรทุกได้ถึง 228.8
เมตริกตัน
② ความจุรวมยังคงสูงถึง 67 ลูกบำศก์ (2,390 ลูกบำศก์ฟุต)
③ ขนาด 20' x 8' x 8.6'

คำอธิบำย

อิมพีเรียล

เมตริก

น้าหนักบรรทุกสูงสุด | Max Payload

61,220 ปอนด์

27,770 กรัม

ขนาด | Dimensions:

20' x 8' x 8'6"

20' x 8' x 8'6"

ปริมาตร | Capacity

2,390

67 ลูกบาศก์เมตร

ความกว้างของการเปิดประตู | Door opening
width

7'8 1/8"

2,340 มม.

ความสูงในการเปิดประตู | Door opening width

7' 6 1/4"

2,292 มม.

ความยาวภายใน | Internal length

39' 5 11/16"

12,032 มม.

ความยาวภายใน | Internal length

7'8 5/8"

2,352 มม.

7' 10 1/4"

2,395 มม.

น้าหนักรวม | Max Gross

71,650 ปอนด์

32,500 กรัม

น้าหนักสุทธิ | Tare

8,024 ปอนด์

3,640 กรัม

จนถึงความสูงด้านในของเส้นโหลด | Internal
height
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• 40' High Cube | ตู้ทรงสูง 40 ฟุต
① คุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกับคอนเทนเนอร์มาตรฐานขนาด 40 ฟุต แต่ความสูงของพื้นที่
ภายในจะใหญ่กว่าเล็กน้อย น้าหนักบรรทุกสูงสุด 28.6 เมตริกตันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
② ให้ความจุรวม 76 ลูกบำศก์เมตร (2,700 ลูกบำศก์ฟุต)
③ ขนาด 40' x 8' x 9'6" ซึ่งเป็นภาชนะแห้งที่ใช้กันมากที่สุด

คำอธิบำย

อิมพีเรียล

เมตริก

น้าหนักบรรทุกสูงสุด | Max Payload

63,250 ปอนด์

28,690 กรัม

ขนาด | Dimensions:

40' x 8' x 9'6"

40' x 8' x 9'6"

ปริมาตร | Capacity

2,700

76 ลูกบาศก์เมตร

ความกว้างของการเปิดประตู | Door opening
width

7' 8 1/8"

2,340 มม.

ความสูงในการเปิดประตู | Door opening width

8'6 1/4"

2,597 มม.

ความยาวภายใน | Internal length

39' 5 2/3"

12,032 มม.

ความยาวภายใน | Internal length

7'8 5/8"

2,352 มม.

8' 10 1/4"

2,700 มม.

น้าหนักรวม | Max Gross

71,650 ปอนด์

32,500 กรัม

น้าหนักสุทธิ | Tare

8,400 ปอนด์

3,810 กรัม

จนถึงความสูงด้านในของเส้นโหลด | Internal
height
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• 45' High Cube | ตู้ทรงสูง 45 ฟุต
① ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าเหล็กแห้งที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีความสูงและความยาวมากกว่าตู้คอน
เทนเนอร์มาตรฐานทั่วไป โดยมีความจุรวม 85 ลูกบำศก์เมตร (3,036 ลูกบำศก์ฟุต)
② ตู้คอนเทนเนอร์แบบแห้งที่เล็กที่สุดยังคงมีน้าหนักบรรทุกอยู่ที่ 27.7 เมตริกตัน
③ ขนาด 45' x 8' x 9.6'

คำอธิบำย

อิมพีเรียล

เมตริก

น้าหนักบรรทุกสูงสุด | Max Payload

60,957 ปอนด์

27,650 กรัม

ขนาด | Dimensions:

45' x 8' x 9'6"

45' x 8' x 9'6"

ปริมาตร | Capacity

3,036

85 ลูกบาศก์เมตร

ความกว้างของการเปิดประตู | Door opening
width

7' 8 1/8"

2,340 มม.

ความสูงในการเปิดประตู | Door opening width

8' 6 1/4"

2,597 มม.

ความยาวภายใน | Internal length

44' 5 5/8"

13,556 มม.

ความยาวภายใน | Internal length

7' 8 5/8"

2,352 มม.

จนถึงความสูงด้านในของเส้นโหลด | Internal
height

8' 10 1/4"

2,700 มม.

น้าหนักรวม | Max Gross

71,650 ปอนด์

32,500 กรัม

น้าหนักสุทธิ | Tare

10,692 ปอนด์

4,850 กรัม
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2.4.3 เลือกประเภทการโหลด (ยกเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่าง)
หลังจากเลือกขนาดตู้คอนเทนเนอร์ในอุดมคติแล้ว ยังต้องเลือกประเภทการโหลดที่ตรงกับความต้องการของท่านมาก
ที่สุด ประเภทการโหลดทั่วไป ได้แก่ การโหลดคอนเทนเนอร์จานวนมาก การโหลด pallet และการโหลด pallet ต่อไปนี้จะ
แนะนารายละเอียดให้ท่านทราบ:
• กำรโหลดจำนวนมำก
มีการใช้การโหลดกล่องจานวนมาก และกล่องจะวางซ้อนกันจากด้านล่างของคอนเทนเนอร์ และไม่ใช้ pallet
ข้อกำหนดในกำรจัดส่งจำนวนมำก
เงื่อนไขสินค้า

ส่งเฉพาะ ASIN ขนาดมาตรฐาน (จัดเรียงได้) เท่านั้น

ข้อจากัดขนาดน้าหนัก

① สาหรับ ASIN ขนาดมาตรฐาน ขนาดของผลิตภัณฑ์เดียวต้องไม่เกิน 18 x 14 x 8
นิ้ว (45 ซม. x 35 ซม. x 20 ซม.)
② น้าหนักของผลิตภัณฑ์ต้องไม่เกิน 9 กก. (20 ปอนด์)
③ หากสินค้าเป็นสินค้าขนาดใหญ่ ท่านสามารถวางบน pallet หรือใช้รถลาก pallet
สาหรับการขนส่ง
④ ท่านต้องบรรจุสินค้าชิ้นเดียวลงในกล่อง:
• สาหรับสินค้าขนาดมาตรฐาน ความยาวของแต่ละด้านของกล่องที่ส่งไป
ยังศูนย์บรรจุสินค้าต้องน้อยกว่า 25 นิ้ว (64 ซม.)
• สินค้าขนาดใหญ่สามารถบรรจุในกล่องขนาดใหญ่ได้

ข้อกาหนดในการซ้อน

① วางกล่องเป็นแถว
② อย่าวางกล่องลงในช่องว่างทีเ่ ล็กกว่าปริมาตรเพื่อไม่ให้เพิ่มความยากในการขน
ถ่าย

ข้อกาหนดคงที่ในการจัดส่ง

① ใช้แท่งยึด/สายรัดเพื่อรักษาความปลอดภัยในการจัดส่งทั้งหมดอย่างถูกต้อง
② ไม่สามารถใช้สายรัด สายรัด เทป ฯลฯ มัดกล่องเข้าด้วยกันได้
③ ผู้ขนส่งและผู้ขนส่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าถูกบรรจุลง
ในรถพ่วงอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าล่องลอยระหว่างการขนส่ง

เงื่อนไขของวัสดุกันกระแทก

① ควรใช้ฟิลเลอร์เพื่อให้เกิดความเสถียร และควรใช้ฟิลเลอร์ขนาดใหญ่เท่านั้น เช่น
หมอนเป่าลม กระดาษลูกฟูก กระดาษทั้งชุด โฟมบอร์ด หรือบรรจุภัณฑ์ฟิล์มฟอง
สบู่
② ห้ามใช้ฟิลเลอร์ชนิดหลวมใดๆ เช่น โฟม สไตโรโฟม หรือกระดาษฝอย

ข้อกาหนดช่องว่างสารอง

① วิธีการโหลดที่แตกต่างกันมีข้อกาหนดที่แตกต่างกันสาหรับการโจมตีทางอากาศ
ด้านบน สาหรับการโหลดตู้คอนเทนเนอร์จานวนมาก ขอแนะนาให้เก็บอย่ำงน้อย
15 ซม. ระหว่างแถวบนสุดของกล่องและด้านบนของคอนเทนเนอร์เพื่ออานวย
ความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า
② ขอแนะนาให้เก็บอย่ำงน้อย 8 นิ้ว (21 ซม.)ระหว่างกล่องแถวสุดท้ายกับประตูตู้
คอนเทนเนอร์สาหรับทางลาดขนถ่าย
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• โหลดสินค้ำรถบรรทุกกริปเปอร์ลงในคอนเทนเนอร์
การขนส่งรถบรรทุกสินค้าหมายถึงสินค้าเทกองพิเศษที่ได้รับจาก FC การขนาดมาตรฐานและ FC การขนาด
ใหญ่พิเศษ
หากไม่ต้องการยกของขึ้น น้าหนักรวมของ
สินค้าคือ ≤3,000 ปอนด์ (1,360 กก.)
หากจาเป็นต้องยกของขึ้น น้าหนักรวมของ
สินค้าคือ ≤ 1,300 ปอนด์ (590 กก.)

การโหลดรถ

3 นิ้ว (8 ซม.) จากด้านบนของภาชนะ

ความยาว ≤ 72 นิ้ว
(183 ซม.)
ความกว้าง ≥ 24 นิ้ว
(61 ซม.)

8 นิ้ว (21 ซม.) จากประตูตู้คอนเทนเนอร์

ข้อกำหนดกำรบรรจุสำหรับสินค้ำบรรทุก

ข้อจากัดขนาดน้าหนัก

① ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความกว้างของแต่ละคอลัมน์อย่างน้อย 24 นิ้ว (61 ซม.) และ
ความยาวสูงสุดคือ 72 นิ้ว (183 ซม.) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของขอบบนและล่าง
ของรถเข็น ความสูงของแต่ละคอลัมน์อาจแตกต่างกัน ;
② หากไม่ต้องการยกของขึ้น น้าหนักรวมของสินค้าต้องไม่เกิน 3,000 ปอนด์ (1,360
กก.)
③ หากจาเป็นต้องยกของขึ้น(เช่นสินค้าที่วางซ้อนกันสองชั้น) น้าหนักรวมของสินค้าคือ
ต้องไม่เกิน 1,300 ปอนด์ (590 กก.)

ข้อกาหนดในการซ้อน

รักษาแต่ละชั้นของแต่ละคอลัมน์ให้เหมือนกันและจัดแนวกับชั้นอื่นๆ บนฐานของเสา เพื่อให้
แน่ใจว่ารถเข็นสามารถ "ยึด" ทั้งสี่ด้านของกองสินค้าได้อย่างปลอดภัย และความสูงของ
แต่ละชั้นอาจแตกต่างกัน .

ข้อกาหนดคงที่ในการ
จัดส่ง

① ใช้แท่งยึด/สายรัดเพื่อรักษาความปลอดภัยในการจัดส่งทั้งหมดอย่างถูกต้อง
② ไม่สามารถใช้สายรัด สายรัด เทป ฯลฯ มัดกล่องเข้าด้วยกันได้
③ เมื่อทาารสารองพื้นที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องไม่เลื่อนหรือหล่นหลังจากเปิดประตูตู้
คอนเทนเนอร์

เงื่อนไขของวัสดุกัน
กระแทก

ระหว่างการขนส่ง สามารถใช้ถุงเป่าลมระหว่างกล่องและระหว่างปึกกับผนังเพื่อความ
มั่นคง และสามารถใช้สายรัดหรือตาข่ายนิรภัยที่ไม่ใช่โลหะเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าขยับหรือ
ตกลงมา

ข้อกาหนดช่องว่าง
สารอง

① ขอแนะนาให้เว้นระยะห่างอย่ำงน้อย 3 นิ้ว (8 ซม.) ระหว่างด้านบนของปึกกับด้านบน
ของภาชนะ
② วางกล่องเป็นแถวๆ กัน. แนะนาให้เว้นระยะห่างระหว่างสองแถวอย่ำงน้อย 3 นิ้ว (8
ซม.)
③ ขอแนะนาให้เว้นระยะห่างอย่ำงน้อย 3 นิ้ว (8 ซม.) ระหว่างด้านบนของปึกกับด้านบน
ของภาชนะและใช้ถุงลมในการจัดให้คงที่
④ เว้นระยะห่างอย่ำงน้อย 8 นิ้ว (21 ซม.) ระหว่างกล่องแถวสุดท้ายกับประตูตู้คอนเทน
เนอร์สาหรับทางลาดขนถ่าย
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• โหลด pallet ที่บรรทุกสินค้ำลงในคอนเทนเนอร์
ข้อกำหนดกำรบรรจุสำหรับสินค้ำบรรทุก

ข้อจากัดขนาดน้าหนัก

① ความสูงสูงสุดของ pallet หลังการบรรจุคือ 72 นิ้ว (1.82 เมตร)
② น้าหนักรวมต้องน้อยกว่ำ 1,500 ปอนด์ (680 กก.)
③ สามารถใช้ pallet แบบซ้อนสองชั้นได้ก็ต่อเมื่อสามารถโหลดและขนถ่ายได้อย่าง
ปลอดภัยและจะไม่ทาให้ผลิตภัณฑ์เสียหายระหว่างการขนส่ง pallet แบบซ้อนสองชั้นมี
ความสูงสูงสุด 100 นิ้ว (2.54 เมตร)
④ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้าหนักรวมสูงสุดของแต่ละกล่องต้องไม่เกิน 50 ปอนด์ (23 กก.)
เว้นแต่สินค้าชิ้นเดียวจะมีน้าหนักมากกว่า 50 ปอนด์
• หากน้าหนักของสินค้าหนักรายการเดียวอยู่ระหว่าง 50 ปอนด์ (23 กก.) ถึง
100 ปอนด์ (45 กก.) ให้ติดฉลากที่ระบุว่า "ต้องหลายคนขน" ไว้อย่างชัดเจนใน
กล่องทั้งหมด
• หากสินค้าหนักชิ้นเดียวมีน้าหนักมากกว่า 100 ปอนด์ (45 กก.) ต้องระบุให้
ชัดเจนว่า "ต้องยกเครื่อง"

ข้อกาหนดของ pallet

① ใช้ pallet สี่ทำงขนำด 40 x 48 นิ้ว (1.02 x 1.22 ม.)
ิ้ เดียวลงใน pallet ขนาด 40 x 48 นิ้วและ
② หากไม่สามารถใส่ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ชน
ป้องกันไม่ให้ขอบถูกเปิดเผย ก็๗ะสามารถใช้ขนาด pallet และประเภทที่เหมาะกับ
ผลิตภัณฑ์ได้
③ ใช้ pallet ที่มีระดับ GMA เกรด B หรือสูงกว่ำและใช้ pallet ไม้เท่านั้น (ไม้ ไม้อัด วัสดุ
คอมโพสิต ฯลฯ)

ข้อกาหนดการติด
ฉลาก

ข้อกาหนดในการซ้อน

① ติดฉลากสินค้าจัดส่งที่ดา้ นนอกของฟิล์มยืดที่ด้านทั้งสี่ของ pallet
② หากสามารถระบุหมายเลขได้ โปรดวาง ASIN เพียงอันเดียวในแต่ละ pallet สาหรับ
pallet ที่มี ASIN เพียงอันเดียว จะต้องติดฉลาก "Single ASIN Pallet"
เมื่อใช้ pallet เพื่อโหลดสินค้าที่บรรทุกโดยรถบรรทุก ควรเซ pallet pallet แบ่งออกเป็น
สองทิศทาง ด้าน 48 นิ้ววางตามความกว้างของรถพ่วง และวางด้าน 40 นิ้วตามความ
ยาวของรถพ่วง สิ่งนี้สามารถบรรลุความสมดุลที่ดีที่สุดของการใช้พื้นที่และความเสถียร
ของสินค้า

ข้อกาหนดคงที่

① แผ่นกั้นมุมสามารถใช้เพื่อป้องกันกล่องและรักษากล่องให้มั่นคงระหว่างการขนส่งโปรด
ใช้แผ่นกั้นมุมเพื่อป้องกันกล่องและรักษาความมั่นคงของกล่องระหว่างการขนส่ง
② ใช้ฟิล์มยืดพลาสติกใสห่อ pallet ห้ามใช้ฟิล์มยืดสีดาหรือทึบแสง

ข้อกาหนดช่องว่าง
สารอง

① ขอแนะนาให้เว้นระยะห่างอย่ำงน้อย 6 นิ้ว (15 ซม.)ระหว่างส่วนบนของ pallet กับ
ด้านบนของตู้คอนเทนเนอร์
② ขอแนะนาให้เว้นระยะห่างระหว่างกองสินค้ากับผนังอย่ำงน้อย 3 นิ้ว (8 ซม.)
③ ขอแนะนาให้เว้นช่องว่างอย่างน้อย 8 นิ้ว (21 ซม.)ระหว่างกล่องแถวสุดท้ายกับประตูตู้
คอนเทนเนอร์สาหรับทางลาดขนถ่าย
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6 นิ้ว (15 ซม.) จากด้านบน
ของภาชนะ
3 นิ้ว (8 ซม.) จากผนัง

ถาดซ้อนสองชั้น
ความสูงสูงสุด: 100 นิ้ว (2.54 เมตร)

8 นิ้ว (21 ซม.) จากประตูตู้คอนเทนเนอร์

หลังจากทาความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานของคอนเทนเนอร์และประเภทการโหลดแล้ว ท่านยังต้องเข้าใจข้อควรระวัง
ต่อไปนี้ด้วยก่อน ถึงจะสามารถเริ่มส่งสินค้าได้:
• ใช้ภาชนะที่มีความสูงภายในอย่างน้อย 2.3 เมตร (90 นิ้ว)
2.3 ม. (90 นิ้ว)

• เมื่อท่านได้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านล่างของตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้รับการดูแลอย่าง
ดี ปลอดภัย และแน่นหนา และไม่มีสิ่งกีดขวางหรือความเสียหาย (เช่น รู)
• พื้นตู้คอนเทนเนอร์ต้องสามารถรับน้าหนักของรถลาก pallet ที่บรรทุกจนเต็มได้
• ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ห้ามใช้ภาชนะที่มีพื้นไม่เรียบหรือพื้นลูกฟูก เช่น ภาชนะในตู้เย็น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ขนส่ง โปรดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดและดูคู่มือการปรับสภาพตู้คอน
เทนเนอร์สาหรับเรือเดินทะเลของสหรัฐอเมริกา
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2.5 กฎหลักของคลังเก็บสินค้ำ FBA
2.5.1 สินค้าโภคภัณฑ์กฎทอง 5 ข้อของคลังเก็บสินค้า FBA
จากการเรียนรู้ขา้ งต้น ฉันเชื่อว่าทุกคนมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมการสาหรับศูนย์ปฏิบัติการ Amazon
ต่อไป ฉันจะสรุปกฎทอง 5 ข้อสั้นๆ เพื่อให้ท่านสร้างความประทับใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและช่วยให้การจัดการคลังสินค้า
เป็นไปอย่างราบรื่น

ตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
คลังสินค้า FBA

จับคู่และปรับปรุง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ทาหน้าที่ปรับ
สภาพสินค้าให้ดี
ก่อน

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับเนื้อหา
ของกล่อง

การขนส่งสินค้าที่
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน

ตรวจสอบคุณสมบัติของคลังสินค้ำ FBA
1. ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามนโยบายการจากัดผลิตภัณฑ์ FBA หรือไม่
2. ตรวจสอบขีดจากัดปริมาณคลังสินค้าสาหรับสินค้าโภคภัณฑ์ของ FBA และความจุที่
จัดเก็บได้
3. ให้ความสนใจกับประกาศนโยบายล่าสุดเกี่ยวกับข้อจากัดเข้าคลังของ FBA

จับคู่และปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์
หลังจากยืนยันว่าสินค้าสามารถวางในคลังสินค้าได้ ท่านต้องตรวจสอบด้วยว่ารหัสสินค้า
จาแนกประเภท ขนาด และข้อมูลอื่นๆ นั้นถูกต้องหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวกับ
Listing และส่งผลให้สินค้าคงคลังของ Amazon ไม่มีข้อมูลการขาย
1. ยืนยันว่า EAN/UPC ตรงกับ ASIN หรือไม่ และ ASIN ตรงกับรหัส FBA (SKU
ใน Fulfillment Network) หรือไม่
2. กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรอกคุณสมบัติ ASIN ที่สาคัญให้ถูกต้องและครบถ้วน
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ทำหน้ำที่ปรับสภำพสินค้ำให้ดีก่อน
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่งทางไกล และเพื่ออานวยความ
สะดวกให้ FC ตามข้อกาหนดของ Amazon ระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์และจัดเก็บอย่างถูกต้อง
จะต้องติดบาร์โค้ดที่แยกต่างหากและชัดเจนไว้บนบรรจุภัณฑ์ด้านนอกของผลิตภัณฑ์
• ขั้นตอนที่ 1: ทาบรรจุภัณฑ์สินค้าให้ดี
• ขั้นตอนที่ 2: ทางานได้ดใี นการบรรจุสินค้า
• ขั้นตอนที่ 3: ติดฉลากผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหำของกล่อง

หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการประมวลผลล่วงหน้า ท่านต้องอัปโหลดรายการบรรจุภัณฑ์
บนแพลตฟอร์มของผู้ขายเพื่อแจ้งให้ Amazon ทราบถึงข้อมูลของเนื้อหำในกล่องแต่ละ
กล่อง เพื่อให้ Amazon สามารถวางแผนการรับสินค้าล่วงหน้าและเร่งการประมวลผล
สินค้าของท่าน หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าในกล่อง Amazon จะ
ดาเนินการกับสินค้าในแต่ละกล่องด้วยตนเอง ซึ่งจะไม่เพียงแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
ดาเนินการด้วยตนเองเพิ่มเติมเท่านั้น แต่ยังจะทาให้รายการสินค้าล่าช้าอีกด้วย

กำรจัดส่งที่ได้มำตรฐำน กำรขนส่งที่ปลอดภัย

1. กาหนดมาตรฐานการบรรจุและการวาง pallet ของการจัดส่งตามข้อกาหนดการ
เตรียมล่วงหน้า
2. ให้ข้อมูลการติดตามของผูใ้ ห้บริการเพื่อปรับปรุงการมองเห็นของการจัดส่ง
3. เลือกผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ที่เชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการขนส่งที่ปลอดภัย
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2.5.2 บทสรุปคาถามที่พบบ่อย
ต่อไปนี้เป็นรายการปัญหาทั่วไปในกระบวนการเตรียมการของ FBA ก่อนเข้าคลังสินค้า โปรดอ่านอย่างละเอียดเพื่อ
หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป คลังสินค้า FBA อาจจะปฏิเสธสินค้าที่ไม่ได้ดาเนินการล่วงหน้าตามเงื่อนไข หากท่านไม่
เตรียมตามข้อกาหนดด้านคลังสินค้า FBA คลังสินค้าอาจถูกเลื่อนออกไป (เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ Amazon จะ
จัดการเอง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และความเร็วของสินค้าบนชั้นวางและเริ่มการขายจะช้า) หรือถูกปฏิเสธ
• บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
• ขนาดและน้าหนักของสินค้าที่จัดส่งเกินมาตรฐานและยังไม่ได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้อง
• ปัญหาขนาด pallet และวัสดุ
• การเลือก pallet ขนาดใหญ่ผด
ิ
• การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่ถูกต้อง
วัสดุป้องกันที่มีจำหน่ำย
บรรจุหีบห่อพลาสติกกัน
กระแทก

กระดาษที่สมบูรณ์
(กระดาษคราฟท์ที่หนัก
กว่าจะดีที่สุด)

เบาะเติมลมที่เติมลมได้

แผ่นโฟม PE

วัสดุบรรจุหีบห่อที่ไม่แนะนำ
โฟมบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
รวมถึงวัสดุกันกระแทกที่ทาจาก
วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
หรือแป้งข้าวโพด

โฟมบาร์

การห่อแบบม้วนลอน

กระดาษฝอย

เศษโฟมโพลีเอสเตอร์

พอลิสไตรีน

เคเบิ้ลไทป์

ตะปูเหล็ก ตะปูอลูมิเนียม ติด
กล่อง

• เกี่ยวกับกำรติดฉลำก
• ASIN & SKU ใน Fulfillment Network ฉลาก
สินค้าจัดส่ง ฉลาก pallet ไม่ได้ติดหรือติดอย่างไม่
ถูกต้อง
• ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ฉลาก รวมถึงขนาด
ตัวอักษร วัสดุกระดาษฉลาก พื้นที่ว่างรอบๆ ฉลาก
ขนาดกระดาษฉลาก ฯลฯ
• เกี่ยวกับคอนเทนเนอร์
• อย่าใช้ภาชนะขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกกล่องที่มีน้าหนักมากกว่า 23 กก. (สหรัฐอเมริกา) หรือ 15 กก.
(ยุโรป ญี่ปุ่น)
• สินค้าสาหรับงานหนัก (มากกว่า 23 กก. หรือ 15 กก.) และผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ ที่ต้องมีป้ายเตือน
ต้องติดฉลากพิเศษ
• สินค้าและกล่องขนาดใหญ่ต้องขนส่งด้วย pallet เว้นแต่สินค้าจะยกได้ด้วยรถยก
• สารองพื้นที่เพียงพอเมื่อวางซ้อน pallet เพื่อความสะดวกในการขนถ่าย
• อย่าลืมใช้ถุงลม สายรัดที่ไม่ใช่โลหะ หรือตาข่ายนิรภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับสินค้า เนื่องจาก
สินค้าอาจเคลื่อนตัวระหว่างการขนส่งและทาให้เกิดความเสียหายได้

69

คู่มือคาแนะนาการจัดเก็บและกระจายสินค้าโดย Amazon (FBA) - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ FBA

2.6 คำอธิบำยของคำศัพท์ในบทนี้
คำศัพท์

คำอธิบำย

สินค้าอันตราย

หรือที่เรียกว่าสารอันตราย ชื่อย่อๆ คือ Hazmat หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ว่ามัน
ประกอบด้วยสารไวไฟ ปิดผนึก อัดแรงดัน กัดกร่อนหรือสารอันตรายอื่น ๆ ที่
จะนามาซึ่งสุขภาพ ความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมในระหว่างการ
จัดเก็บ การจัดการ หรือการขนส่ง สารที่มีความเสี่ยง หรือวัสดุ

เอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย (SDS)

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS): ชื่อเต็มๆ คือ เอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย ซึ่งเป็นชิ้นส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมี พารามิเตอร์
ทางกายภาพและเคมี ความสามารถในการติดไฟ ความเป็นพิษ อันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ผู้ผลิตสารเคมีอันตรายหรือบริษัทจาหน่ายใน
ตามข้อกาหนดของระเบียบข้อบังคับ เอกสารอธิบายที่ครอบคลุมซึ่งมีข้อมูล
16 รายการ เช่น วิธีการใช้งาน สภาวะในการจัดเก็บ การรักษาฉุกเฉินจากการ
รั่วไหล และข้อบังคับด้านการขนส่ง

ORM-D [รายการ
ควบคุมอื่นๆ
(สหรัฐอเมริกา)]

เป็นเครื่องหมายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบไปรษณีย์หรือการขนส่งของ
สหรัฐอเมริกา และใช้เป็นพิเศษเพื่อระบุวัสดุควบคุมอื่นๆ ที่ขนส่งใน
สหรัฐอเมริกา บรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากนี้มีสารอันตรายอยู่จานวนจากัด ดังนั้นจึง
ต้องบรรจุและกาหนดสูตรในปริมาณที่กาหนดเพื่อให้เหมาะสมหรือเหมาะสาหรับ
การขายปลีก นอกจากนี้ เนื้อหาของสารอันตรายในสินค้าดังกล่าวจะต้อง
ขึ้นอยู่กับการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งเพียงพอสาหรับการดูแลส่วนบุคคลของผู้
ซื้อหรือของใช้ในครัวเรือน

SKU ใน
Fulfillment
Network

รหัสฉลากผลิตภัณฑ์ของ FBA คือบาร์โค้ดที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อ
สร้าง FBA สาหรับการจัดส่ง SKU ผลิตภัณฑ์ FBA หนึ่งรายการสอดคล้อง
กับ SKU ใน Fulfillment Network หนึ่งรายการ

SKU

ชื่อเต็มคือ Stock Keeping Unit ซึ่งเป็นหน่วยสินค้าคงคลัง หน่วยพื้นฐาน
ของการวัดรายการสินค้าคงคลังและการออกอาจเป็นชิ้น กล่อง pallet ฯลฯ
เป็นหน่วย

ASIN

รหัส ASIN (หมายเลขประจาตัวมาตรฐานของ Amazon) คือหมายเลข
ผลิตภัณฑ์ของ Amazon ซึ่งระบบ Amazon สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและผู้ขายไม่
จาเป็นต้องเพิ่ม รหัส ASIN เทียบเท่ากับรหัสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ากันซึ่งไม่ซ้ากัน
บนแพลตฟอร์ม Amazon รหัส ASIN หนึ่งรหัสสอดคล้องกับ SKU เดียว

pallet / pallet

pallet เป็นอุปกรณ์สาคัญในการขนถ่าย ขนถ่าย การจัดเก็บ และการขนส่งใน
กระบวนการดาเนินการด้านลอจิสติกส์ โดยทั่วไป จะใช้ร่วมกับรถยก ซึ่ง
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งทางลอจิสติกส์ได้อย่างมาก

การจัดส่งสินค้า
แบบไม่เต็มคัน
รถบรรทุก (LTL)

ชื่อเต็มๆ คือ Less Truck Loading ซึ่งหมายความว่าน้าหนัก ปริมาณหรือ
รูปร่างของสินค้าเป็นกลุ่มไม่เพียงพอสาหรับทั้งรถบรรทุก ในเวลาเดียวกัน
จาเป็นต้องมีเงื่อนไขอีกสองประการ: หนึ่งคือปริมาณขั้นต่าของสินค้าชิ้นเดียว
ต้องไม่น้อยกว่า 0.02 ลูกบาศก์เมตร (ยกเว้นน้าหนักของสินค้าชิ้นเดียวที่มี
น้าหนักเกิน 10 กิโลกรัม) และอื่น ๆ คือจานวนชิ้นของสินค้าแต่ละชุดต้องไม่
เกิน 300 ชิ้น
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คำ

คำอธิบำย

การขนส่งแบบเต็ม
รูปแบบ (FTL)

ชื่อเต็มๆ คือ Full Truck Load ซึ่งหมายถึงสินค้าฝากขายมากกว่า 3t (รวม
3t) หรือแม้ว่าจะน้อยกว่า 3t แต่น้าหนัก ปริมาณหรือรูปร่างของสินค้าต้องใช้
รถบรรทุกของ มากกว่า 3t ในการขนส่ง

สถานะสินค้า

สถานะสินค้า: หมายถึงคาอธิบายสถานะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าใหม่
ของปรับใหม่ เช่าซื้อ มือสอง ฯลฯ คลิกเพื่อดูข้อมูลสถานะสินค้าเพิ่มเติม

GS1

ชื่อเต็มๆ คือ Globe standard 1 เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดย United States
Uniform Code Committee ในปี 1973 ระบบนี้มีระบบมาตรฐานสากลข้าม
อุตสาหกรรม และระบบมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสาหรับสินค้า หน่วย
ขนส่ง สินทรัพย์ สถานที่ และบริการต่างๆ ทั่วโลก สามารถสแกนและอ่านได้

บาร์โค้ดหมายเลข
ซีเรียล

เป็นรหัสเฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลขเดียวกัน เรียกอีกอย่างว่ารหัส
SN รหัสซีเรียล ใช้กันอย่างแพร่หลายในโทรศัพท์มือถือ ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ใช้สาหรับระบุอุปกรณ์ ติดตามและบันทึกการผลิต การขาย ,
การหมุนเวียน, หลังการขายและบันทึกอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ ตระหนักถึงการ
จัดการที่แม่นยา

รหัสการจัดส่งของ
Amazon

หมายเลขพัสดุ

สินค้าประเภทสื่อ

ชื่อย่อๆ คือ BMVD ซึ่งหมายถึงหนังสือ นิตยสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ สื่อเสียง
สื่อวิดีโอ และ/หรือสินค้าประเภทสื่ออื่นๆ ในรูปแบบใดๆ

ใบสั่ง PO

ชื่อเต็มๆ คือ ใบสั่งซื้อ ซึ่งเป็นคาสั่งที่แผนกจัดซื้อขององค์กรแห่งหนึ่งออก
ให้แก่ซัพพลายเออร์ของวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และเครื่องใช้สานักงาน

กระดาษเทปกาว

ส่วนใหญ่กระดาษไวท์บอร์ดที่มีความแข็งแรงสูงจะใช้เป็นกระดาษฐาน และ
เคลือบด้วยกาวเพื่อให้กลายเป็นกระดาษเทปกาว ส่วนใหญ่จะใช้สาหรับการ
พิมพ์ฉลาก

กระดาษพิมพ์ไวต่อ
ความร้อน

เป็นกระดาษแปรรูปชนิดหนึ่ง ซึ่งหมายถึงการเคลือบชั้นของ "สีที่ไวต่อความ
ร้อน" (ชั้นเปลี่ยนสีที่ไวต่อความร้อน) บนกระดาษเดิมที่คุณภาพสูงซึ่งส่วนใหญ่
จะใช้ในการทาเครื่องหมายการค้าเป็นต้น
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