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SELLER EDUCATION HUB

Add-on Deal คอือะไร?

Add-on Deal คอืเคร ือ่งมอืใน Seller Centre ทีท่ าใหร้า้นคา้สามารถเพิม่ยอดขายใหก้บัสนิคา้ที่

เลอืกท าโปรโมชนั และมอบสว่นลดพเิศษใหก้บัการซือ้สนิคา้เพิม่เตมิ

หรอืแจกสนิคา้ฟรใีหก้บัผูซ้ ือ้ ชว่ยใหร้า้นคา้สามารถขายสนิคา้ไดม้ากขึน้ตอ่ค าสัง่ซ ือ้และเสรมิสรา้ง

ความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูซ้ ือ้

สรา้งและจดัการ Add-on Deals ไดง่้าย:
● จดักลุ่มสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกนัในรา้นคา้ของคณุ

● เลอืกสนิคา้หลกั ทีจ่ะน ามาท าโปรโมช ัน่

● เลอืกสนิคา้รองเพือ่ตัง้คา่ส่วนลด หรอื เลอืกสนิคา้ฟรทีีต่อ้งการ

ผูซ้ ือ้จะเห็นป้ายโปรโมชนั Add-on Deal (ชอ้ปเพิม่คุม้กว่า) หรอื (สนิคา้ฟร)ี บนสนิคา้ของคณุ ท าให ้

สนิคา้มคีวามน่าสนใจมากขึน้

โปรโมชนั Add-on Deal มปีระโยชนด์งันี:้
✓ ผูซ้ ือ้คลกิเขา้ชมสนิคา้มากขึน้

✓ ขายสนิคา้ไดม้ากขึน้ตอ่ค าสัง่ซ ือ้

✓ เพิม่ยอดขาย และเพิม่ความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูซ้ ือ้
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เร ิม่ตน้ใชง้าน

ล็อกอนิเขา้ที่

Seller Centre

เขา้ไปที่ Marketing
Centre, คลกิที่ Add-

on Deal

คลกิที่ สรา้ง Add-on 
Deal

เลอืกประเภท Add-
on Deal

กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้

ของ Add-on Deal 
จากน้ันเลอืกสนิคา้

หลกั และสนิคา้รอง

หรอืสนิคา้ฟรี

ดู หรอื แกไ้ข

Add-on Deal
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1. ลอ๊กอนิที่ Seller Centre

ล็อกอนิเขา้ที่ Seller Centre.
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2. เขา้ไปที่ Marketing Centre และคลกิที่ Add-on Deal

คลกิทีน่ี่ เพือ่ ดู แกไ้ข สรา้ง

Add-on Deal 
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3. สรา้ง Add-on Deal

คลกิทีน่ี่เพือ่สรา้ง Add-on Deal
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4. กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ของ Add-on Deal

กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ใหค้รบถว้น:

1. ชือ่โปรโมชนั

1. ประเภทโปรโมช ัน่
● Add-on Discount (ส่วนลดสนิคา้รอง)

● Gift with Purchase (สนิคา้ฟร)ี

1. ระยะเวลาโปรโมชนั

เมือ่สรา้ง Add-on Deal แลว้
ไม่สามารถเลือ่นเวลาเร ิม่ตน้ได ้
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4. กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ของ Add-on Deal

คูม่อืการใชง้าน ADD-ON DEAL

กรอกขอ้มูลเบือ่งตน้ส าหรบั Add-on Deal แตล่ะ
ประเภท:

1. Add-on Discount (ส่วนลดสนิคา้รอง):
a. ขอ้จ ากดัการซือ้สนิคา้รอง

จ านวนรายการสนิคา้รอง ทีผู่ซ้ ือ้สามารถซือ้ไดพ้รอ้มกบั

สนิคา้หลกั ตอ่ 1 ค าสัง่ซ ือ้

1. Gift with Purchase (สนิคา้ฟร)ี:
a. เง่ือนไข

ยอดสัง่ซ ือ้ข ัน้ต า่ในการไดร้บัสนิคา้ฟร ี

และจ านวนรายการสนิคา้ฟรทีีส่ามารถเลอืกรบัได ้ ตอ่ 1 
ค าสัง่ซ ือ้

คลกิ “บนัทกึและท าตอ่ไป”.

1 2
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5.เพิม่สนิคา้หลกั ไปยงั Add-on Deal

คลกิ “+ เพิม่สนิคา้หลกั” เพือ่เปิดเมนูเลอืก
สนิคา้

คณุสามารถเพิม่สนิคา้หลกัไดส้งูสดุ 1,000  
รายการ ตอ่ 1 Add-on Deal 

Add-on Discount(สว่นลดสนิคา้รอง)
เมือ่ผูซ้ ือ้เพิม่สนิคา้หลกั รายการใดก็ตามลงตะกรา้ ผู ้

ซ ือ้จะสามารถ ซือ้สนิคา้รองทีค่ณุตัง้คา่ไวไ้ดใ้นราคา

พเิศษ

Gift with purchase(สนิคา้ฟร)ี
เมือ่ผูเ้พิม่สนิคา้หลกัลงตะกรา้ ครบยอดสัง่ซ ือ้ขัน้ต ่า

ผูซ้ ือ้จะสามารถ เลอืกสนิคา้ฟรไีดต้ามจ านวน

รายการทีต่ ัง้คา่

คูม่อืการใชง้าน ADD-ON DEAL 12
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6. เลอืกสนิคา้หลกั

1. เลอืกสนิคา้หลกัทีต่อ้งการ

โดยคณุสามารถ:
2. เลอืกดูสนิคา้ในรา้นตามหมวดหมู่ของ Shopee หรอื

หมวดหมู่ในรา้นคา้ของคณุ

3. เลอืกคน้หาจาก ชือ่สนิคา้ หรอืรหสัสนิคา้ และสามารถ

กรองเฉพาะสนิคา้ทีเ่ขา้ขา่ยได ้

*โดยสนิคา้ทีข่ายหมด หรอืไม่ตรงตามเงือ่นไข

จะไม่สามารถเลอืกได ้

1. คลกิ “ยนืยนั” เพือ่บนัทกึสนิคา้หลกัทีเ่ลอืก

คูม่อืการใชง้าน ADD-ON DEAL 
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7. เปิดการใชง้านสนิคา้หลกั

เพือ่ใหโ้ปรโมชนัท างาน คณุจะตอ้งเปิดใชง้านสนิคา้กอ่น

เปิดใชง้านสนิคา้หลกั:
1. เปิดหรอืปิดใชง้านแบบเป็นชุด

1.1 เลอืกสนิคา้ทีต่อ้งการ
1.2 เลอืกค าสัง่ ปิด เปิด หรอืลบ เพือ่น าไปใชก้บั

สนิคา้ทัง้หมดทีเ่ลอืก

2. เปิดหรอืปิดใชง้านทลีะชิน้

2.1 คลกิทีปุ่่ ม เปิด/ปิด (toggle on/off)
สเีขยีว:เปิดใชง้าน
สเีทา: ปิดใชง้าน

2.2 คลกิทีไ่อคอนถงัขยะเพือ่ลบสนิคา้ออกจาก
Add-on Deal

1. คลกิ “บนัทกึ” เพือ่บนัทกึการตัง้คา่

คูม่อืการใชง้าน ADD-ON DEAL 

1.1

1.2

2.1 2.2
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7. เปิดใชง้านสนิคา้หลกั

สนิคา้หลกัทุกชิน้ใน Add-on Deal จะตอ้งผ่านเง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี:้

1. มชีอ่งทางการจดัส่งอย่างนอ้ย 1 ชอ่งทางที่

เหมอืนกบั สนิคา้หลกัชิน้แรก

1. ไม่อยุ่ในโปรโมชนัอืน่ๆโดยเวลาเดยีวกนั เชน่ อยู่

ใน Bundle Deal, อยู่ใน Add-on Deal, อืน่
ในชว่งระยะเวลาเดยีวกนั

สามารถน าเมาสไ์ปชีท้ีช่อ่งทางการจดัส่ง

เพือ่ดรูายชือ่ชอ่งทางการจดัส่งทัง้หมด

ถา้หากสนิคา้ใดไม่สามารถเปิดใชง้านได ้ สามารถน าเมาสไ์ปชี ้

ที่ (i) เพือ่ดเูหตผุลทีไ่ม่สามารถเปิดการใชง้านได ้

คูม่อืการใชง้าน ADD-ON DEAL 15
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8. เพิม่สนิคา้รอง หรอืสนิคา้ฟร ี
หลงัจากเปิดใชง้านสนิคา้หลกัแลว้

1.ส าหรบัประเภท Add-on Discount(ส่วนลดสนิคา้รอง)
คลกิ “+ เพิม่สนิคา้รอง”

2.ส าหรบัประเภท Gift with purchase(สนิคา้ฟร)ี
คลกิ “+เพิม่สนิคา้ฟร”ี

หนา้เลอืกสนิคา้ จะถกูเปิดขึน้มาและท าการเลอืก สนิคา้รอง

หรอืสนิคา้ฟร ี (ดวูธิกีารใชง้านไดท้ีห่นา้ 13) 

คณุสามารถเลอืกสนิคา้รองหรอื สนิคา้ฟรไีดสู้งสุด 100 
รายการ

เมือ่ผูซ้ ือ้เพิม่สนิคา้หลกัลงในตะกรา้จะสามารถซือ้สนิคา้รอง

รายการใดก็ไดใ้นราคาพเิศษทีค่ณุตัง้คา่ไว ้

หรอืเมือ่ผูซ้ ือ้เพิม่สนิคา้หลกัลงในตะกรา้จนครบยอดสัง่ซ ือ้ขัน้

ต ่า จะสามารถเลอืกสนิคา้ฟรรีายการใดก็ไดท้ีค่ณุตัง้คา่ไว ้

หมายเหต:ุ สนิคา้ 1 ชิน้ไม่สามารถเป็นทัง้สนิคา้หลกั และรอง/
สนิคา้ฟร ี ไดใ้นเวลาเดยีวกนั

คูม่อืการใชง้าน ADD-ON DEAL 16
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1. ต ัง้คา่สว่นลด:
1.1 ต ัง้คา่แบบเป็นชดุ
● เลอืกสนิคา้ทีต่อ้งการ

● ตัง้คา่ %ส่วนลด และคลกิอปัเดตชิน้ทีเ่ลอืก

หรอื อปัเดตทัง้หมด

1.2 ต ัง้คา่ทลีะชิน้
● ราคาหลงัหกัส่วนลด หรอื %ส่วนลด

2. เปิดใชง้านสนิคา้รอง

2.1 เปิดหรอืปิดใชง้านแบบเป็นชุด
● เลอืกสนิคา้ทีต่อ้งการ

● เลอืกค าสัง่ ปิด เปิด หรอืลบ เพือ่น าไปใช ้

กบัสนิคา้ทัง้หมดทีเ่ลอืก

2.2 เปิดหรอืปิดใชง้านทลีะชิน้
● คลกิทีปุ่่ ม เปิด/ปิด (toggle on/off)

สเีขยีว:เปิดใชง้าน
สเีทา: ปิดใชง้าน

● คลกิทีไ่อคอนถงัขยะเพือ่ลบสนิคา้ออกจาก

Add-on Deal

2. คลกิ “บนัทกึ” เพือ่บนัทกึการตัง้คา่

9. เปิดใชง้านสนิคา้รอง

คูม่อืการใชง้าน ADD-ON DEAL 

1.2

หมายเหต:ุ สนิคา้รองทุกชิน้ จะตอ้งมชีอ่งทางการจดัสง่อยา่งนอ้ย 1 ชอ่งทางทีเ่หมอืนกบั สนิคา้หลกัชิน้แรก

2.2

2.1

1.1

3

17

Product Name

Product Name



SELLER EDUCATION HUB

18

9. เปิดใชง้านสนิคา้ฟรี

1.2

1.1

2

เปิดใชง้านสนิคา้ฟรี

1. เปิดหรอืปิดใชง้านแบบเป็นชุด

● เลอืกสนิคา้ทีต่อ้งการ

● เลอืกค าสัง่ ปิด เปิด หรอืลบ เพือ่น าไปใช ้

กบัสนิคา้ทัง้หมดทีเ่ลอืก

1. เปิดหรอืปิดใชง้านทลีะชิน้

● คลกิทีปุ่่ ม เปิด/ปิด (toggle on/off)
สเีขยีว:เปิดใชง้าน
สเีทา: ปิดใชง้าน

● คลกิทีไ่อคอนถงัขยะเพือ่ลบสนิคา้ออกจาก

Add-on Deal

คลกิ “เสรจ็สิน้” เพือ่บนัทกึการตัง้คา่

Update
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10. ตัง้คา่การจดัวางสนิคา้รอง

สามารถดงึดดูลูกคา้ใหซ้ ือ้สนิคา้รองพรอ้มกบัสนิคา้หลกัได ้

โดยการตัง้คา่ การจดัวางสนิคา้รอง

1. ระบบจะเลอืกแสดง สนิคา้รอง 2 ชิน้ทีม่ยีอด
ส ัง่ซ ือ้สูงทีสุ่ด เป็นคา่ตัง้ตน้

2. หากตอ้งการเปลีย่นการจดัวางสนิคา้รอง คลกิ

“แกไ้ขการจดัวางสนิคา้”
3. สามารถเลอืกสนิคา้รองได ้ 2 ชิน้เพือ่ จดัวางสนิคา้

ในหน้ารายละเอยีดสนิคา้ ของสนิคา้หลกัทีต่ ัง้ค่าไว ้

การเลอืกสนิคา้รองทีน่่าสนใจ จะดงึดดูผูซ้ ือ้ใหซ้ ือ้สนิคา้

น้ันพรอ้มกบัสนิคา้หลกั

4. คลกิ “ยนืยนั” เพือ่บนัทกึการตัง้คา่การจดัวางสนิคา้

คูม่อืการใชง้าน ADD-ON DEAL 19
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11. สรา้ง Add-on Deal ส าเรจ็แลว้

เมือ่สรา้ง Add-on Deal เสรจ็แลว้
คณุสามารถ ดรูายละเอยีดของ Add-on 
Deal ตา่งๆได ้

● แถบสถานะจะบอกว่า “ด าเนินการ” 
“เรว็ๆนี”้ หรอื “หมดอายุแลว้” ของ
Add-on Deal ในสถานะตา่งๆ

● Add-on Deals ทีห่มดอายุแลว้
หรอื “ สรา้งโดย Shopee ” (ป้ายสี
สม้) จะไม่สามารถแกไ้ขได ้

คูม่อืการใชง้าน ADD-ON DEAL 20
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12. แกไ้ข Add-on Deal

1.แถบด าเนินการ คณุสามารถีจ่ะท าการ

แกไ้ข ในโปรโมช ัน่ทีก่ าลงัด าเนินการอยู่ ,
คดัลอก ในโปรโมช ัน่ทีจ่บแลว้ และตอ้งการ าซ า้, 
หรอื 

ลบ โปรโมช ัน่ Add-on Deal ทีไ่ม่ตอ้งการใช ้

2. Add-on Deals ทีห่มดอายุแลว้ หรอื “ สรา้ง
โดย Shopee ” (ป้ายสสีม้) จะไม่สามารถแกไ้ขได ้

คูม่อืการใชง้าน ADD-ON DEAL 21
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13. การตรวจสอบประสทิธภิาพของ Add-on Deal

1

1. เลอืก “ภาพรวม Add-on Deal”

2. เลอืก ระยะเวลาของขอ้มูล

3. ขอ้มูลโดยรวมของชว่งเวลาทีเ่ลอืกจะถกู
แสดงเป็นกราฟเสน้ โดยรา้นคา้สามารถ

เลอืกตวัชีว้ดัไดส้งูสดุ 4 ตวัเลอืก พรอ้มกนั

4. ขอ้มูลรายโปรโมช ัน่จะแสดงดา้นล่าง โดย
รา้นคา้สามารถใส่ตวักรอง หรอืคน้หาดว้ย

ชือ่โปรโมช ัน่ได ้

5. ดาวนโ์หลดขอ้มูลเป็นไฟล ์excel
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SELLER EDUCATION HUB

ค าถามทีพ่บบ่อย(FAQ): การสรา้ง Add-on Deals

ถาม: Add-on Deal คอือะไร? และควรเลอืกสนิคา้หลกัและสนิคา้รองอย่างไร?
ตอบ: Add-on Deals เป็นเคร ือ่งมอืทีท่ าใหร้า้นคา้สามารถขายสนิคา้รองพรอ้มกบัใหส้่วนลดเพิม่เตมิ เมือ่ผูซ้ ือ้ท าการซือ้สนิคา้หลกั

ทีต่ ัง้คา่ไว ้ หรอืใหส้นิคา้ฟรเีมือ่ซ ือ้สนิคา้หลกัถงึยอดขัน้ต ่าทีก่ าหนด เชน่ เมือ่ซ ือ้บลชัออน (สนิคา้หลกั) สามารถซือ้ ฟองน า้แตง่หนา้
หรอื แปรงแตง่หนา้ (สนิคา้รอง) โดยใหส้่วนลด 10%

โดย เคร ือ่งมอืนีจ้ะเหมาะส าหรบัการท าโปรโมชนัส าหรบัสนิคา้ ทีใ่ชร้ว่มกนั เชน่

● แชมพู (สนิคา้หลกั) + ครมีนวดผม (สนิคา้รอง)
● เคสโทรศพัทม์อืถอื (สนิคา้หลกั) + สายชารจ์ (สนิคา้รอง)
● รองเทา้ผา้ใบ (สนิคา้หลกั) + สเปรยก์นัน า้ (สนิคา้รอง) + ถงุเทา้ (สนิคา้รอง)

ถาม: ท าไมฉนัถงึไดร้บัขอ้ความ error หลงักรอกระยะเวลาของโปรโมชนั?
ตอบ: ตรวจสอบเวลาเร ิม่ตน้ และสิน้สดุ

● เวลาเร ิม่ตน้ตอ้งไม่ใชเ่วลาในอดตี

● เวลาสิน้สดุตอ้งห่างจากเวลาเร ิม่ตน้อย่างนอ้ย 1 ช ัว่โมง
● เวลาสิน้สดุสามารถห่างจากเวลาเร ิม่ตน้ไดม้ากทีสุ่ด 3 เดอืน

คูม่อืการใชง้าน ADD-ON DEAL 24

Update



SELLER EDUCATION HUB

ค าถามทีพ่บบ่อย(FAQ): การเพิม่สนิคา้ใน Add-on Deals

ถาม: ท าไมถงึเลอืกสนิคา้บางชิน้มาใส่ใน Add-on Deal ไม่ได?้
ตอบ: คณุไม่สามารถเลอืกสนิคา้ทีข่ายหมดแลว้, ถกูซอ่น, ถกูระงบั หรอือยู่ระหวา่งโปรโมชนั Add-on Deal อืน่ในชว่งระยะเวลา
เดยีวกนัได ้ โดยรปูสนิคา้จะเป็นสเีทา และไม่สามารถเลอืกได ้

ถาม: ท าไมถงึมบีางสนิคา้ทีเ่ปิดใชง้านไม่ส าเรจ็ เมือ่เปิดใชง้านแบบเป็นชดุ?
ตอบ: สนิคา้ทกุชิน้ใน Add-on Deal จะตอ้ง: 

● มชีอ่งทางการจดัส่งสนิคา้อย่างนอ้ย 1 ชอ่งทางทีเ่หมอืนกบัสนิคา้หลกัชิน้แรก
● มโีปรโมชนั Add-on Deal ทบัซอ้นในชว่งเวลาเดยีวกนั หรอื อยู่ในโปรโมช ัน่ Bundle Deal (ส าหรบัสนิคา้หลกั) หรอื เป็น

สนิคา้รองทีก่ าลงัอยุ่ใน Flash Sale
● สนิคา้ 1 ชิน้ ไม่สามารถเป็นสนิคา้หลกัของหลายโปรโมชนั Add-on Deal พรอ้มกนัได ้ แตส่ามารถเพิม่เป็นสนิคา้รองของ

Add-on Deal อืน่ๆได ้

ถาม: ท าไมถงึไม่สามารถลบ สนิคา้หลกัได?้
ตอบ: ใน Add-on Deal จะตอ้งมสีนิคา้หลกัอย่างนอ้ย 1 ชิน้ คณุไม่สามารถลบสนิคา้หลกัทัง้หมดพรอ้มกนัได ้ หรอืหากมสีนิคา้หลกั

ชิน้เดยีวก็จะไม่สามารถลบสนิคา้หลกัน้ันออกได ้
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ค าถามทีพ่บบ่อย(FAQ): แกไ้ขระยะเวลา Add-on Deal

ถาม: ท าไมถงึไม่สามารถแกไ้ขระยะเวลาโปรโมชนั Add-on Deal ได?้
ตอบ: คณุสามารถแกไ้ขระยะเวลาโปรโมชนัของ Add-on Deal ทีอ่ยุ่ในสถานะดา้นล่างนี้ เท่าน้ัน:

● ก าลงัด าเนินการ: สามารถแกไ้ขระยะเวลาสิน้สุด เพือ่ใหโ้ปรโมชนัจบเรว็ขึน้ไดเ้ท่าน้ัน

● เรว็ๆนี:้ สามารถแกไ้ขเวลาเร ิม่ตน้ ใหเ้ร ิม่ชา้กวา่ทีเ่คยตัง้ค่าไวไ้ดเ้ท่าน้ัน

ขอ้จ ากดัเหล่านี้ มเีพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการซอ้นทบัของโปรโมชนัทีค่ณุสรา้งขึน้ โดยคณุไม่สามารถแกไ้ขระยะเวลาของ Add-on 
Deal ที่ “หมดอายุแลว้” หรอื “สรา้งโดย Shopee” ได ้
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ค าถามทีพ่บบ่อย(FAQ): ราคาและการตัง้คา่ Add-on Deal 

ถาม: “ราคาปัจจุบนั” ค านวณอย่างไรหลกัจากเลอืกสนิคา้หลกัและสนิคา้รอง?
ตอบ: “ราคาปัจจบุนั” คอืราคาทีถ่กูค านวณ ณ เวลาทีค่ณุท าการตัง้คา่โปรโมชนั

โดยมวีธิคี านวณดงันี:้
● ถา้หากสนิคา้น้ันๆ ไม่ไดอ้ยุ่ในโปรโมชนัใดๆ ราคาปัจจุบนั จะเท่ากบัราคาต ัง้ตน้

● แตห่ากสนิคา้อยุ่ในโปรโมชนั Flash Sale หรอื โปรโมชนัส่วนลด ราคาปัจจุบนั จะเท่ากบัราคาโปรโมชนัน้ันๆ

ถา้หากสนิคา้มหีลายตวัเลอืกและมรีาคาต่างกนั ระบบจะแสดงชว่งราคา

ถาม: ท าไมถงึเกดิ error เมือ่ใส่ราคาหลงัหกัส่วนลดใหก้บัสนิคา้รอง?
ตอบ: ตรวจสอบยอดราคาหลงัหกัส่วนลด โดยราคาหลงัหกัส่วนลดของสนิคา้รองจะตอ้งต า่กวา่ “ราคาปัจจบุนั”
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ค าถามทีพ่บบ่อย(FAQ): Add-on Deal คลงัสนิคา้และการจ ากดั
จ านวนการซือ้

ถาม: ท าไมถงึต ัง้คา่คลงัสนิคา้ส าหรบั Add-on Deal ไม่ได?้
ตอบ: คลงัสนิคา้ส าหรบั Add-on Deal จะเท่ากบั คลงัสนิคา้คงเหลอืทัง้หมดของสนิคา้ของคณุโดยอตัโนมตัิ และจะถกูน า

ไปใชต้ลอดชว่งระยะเวลาโปรโมชนั Add-on Deal

ถาม: Add-on Deal มกีารจ ากดัจ านวนการซือ้อย่างไร?
ตอบ: คณุสามารถตัง้คา่จ านวนรายการสนิคา้รองสงูสุดทีผู่ซ้ ือ้สามารถซือ้ได ้

รวมถงึจ านวนรายการสนิคา้ฟรทีีผู่ซ้ ือ้สามารถเลอืกไดเ้มือ่ซ ือ้สนิคา้หลกัครบยอดขัน้ต ่า

สนิคา้รองแตล่ะรายการจะถกูจ ากดัจ านวนการซือ้ไวท้ีร่ายการละ 1 ชิน้ ตอ่ 1 รายการสนิคา้หลกั
และสนิคา้ฟรรีายการละ 1 ชิน้ตอ่การซือ้สนิคา้หลกัครบยอดขัน้ต า่ 1 คร ัง้

การจ ากดัจ านวนการซือ้จะยงัคงมผีลในกรณีดงันี:้
● ค าสัง่ซ ือ้ยงัไม่ไดช้ าระเงนิ เชน่ จา่ยเงนิผ่านชอ่งทางการโอนเงนิ แตย่งัไม่ไดโ้อนเงนิ หรอืส่งหลกัฐานการช าระเงนิ

● ยกเลกิ หรอืขอคนืสนิคา้

อย่างไรก็ตามการจ ากดัจ านวนการซือ้จะไม่มผีล หากการสัง่ซ ือ้ไม่ส าเรจ็ หรอืค าสัง่ซ ือ้หมดอายุ
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ค าถามทีพ่บบ่อย(FAQ): ตัง้คา่โปรโมชนัหลายชนิดพรอ้มกนั

ถาม: ฉนัสามารถน าสนิคา้ทีอ่ยุ่ในโปรโมชนั Add-on Deal ไปขึน้ Flash Sale ไดห้รอืไม่?
ตอบ: ได ้ คณุสามารถน าสนิคา้ทีก่ าลงัอยุ่ใน Add-on Deal ไปขึน้ Flash Sale ไดโ้ดยโปรโมชนัจะมลี าดบัการแสดงผล

และมกีารท างานดงันี้

Flash Sale และ Add-on Deal
● สนิคา้จะแสดงราคาและคลงัของ Flash Sale โดยสนิคา้หลกัใน Add-on Deal สามารถขึน้ Flash Sale ได ้ ในเวลาทบัซอ้น

กนั

○ ผูซ้ ือ้จะสามารถซือ้สนิคา้หลกั ไดใ้นราคา Flash Sale และสามารถซือ้สนิคา้รองใน Add-on Deal ได้
○ ผูซ้ ือ้สามารถเลอืกสนิคา้ฟรไีด้ หากซือ้สนิคา้หลกัในราคา Flash Sale โดยยอดขัน้ต า่ถงึเง่ือนไข

● สนิคา้รองทีก่ าลงัอยู่ในโปรโมชนั Add-on Deal เมือ่ถกูน าไปขึน้ Flash Sale ราคาและคลงัสนิคา้ของ Flash Sale จะถกู
น ามาใชง้าน นอกจากนี้

○ สนิคา้รองน้ันจะถกูปิดการใชง้าน Add-on Deal ช ัว่คราวระหว่างทีก่ าลงัขึน้ Flash Sale
○ สนิคา้ทีก่ าลงัขึน้ Flash Sale จะไม่สามารถน าไปเพิม่เป็นสนิคา้รองของ Add-on Deal ได ้
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ค าถามทีพ่บบ่อย(FAQ): ตัง้คา่โปรโมชนัหลายชนิดพรอ้มกนั

ถาม: ฉนัสามารถท าโปรโมชนั Add-on Deal และ Bundle Deal พรอ้มกนัไดห้รอืไม่?
ตอบ: ได ้ คณุสามารถท าโปรโมชนั Bundle Deal และ Add-on Deal พรอ้มกนัโดยเป็นสนิคา้ช ิน้เดยีวกนัได ้

แตจ่ะตอ้งท าตามเงือ่นไขดงันี:้

Bundle Deal และ Add-on Deal
● สนิคา้หลกัใน Add-on Deal ไม่สามารถอยุ่ใน Bundle Deal ในชว่งเวลาเดยีวกนัได ้

○ คณุจะตอ้งจบโปรโมชนั Bundle Deal น้ันๆกอ่นจงึจะสามารถเพิม่สนิคา้เป็น สนิคา้หลกัของ Add-on Deal ได ้
● สนิคา้รอง/สนิคา้ฟรี สามารถอยุ่ในโปรโมชนั Add-on Deal และ Bundle Deal พรอ้มกนัได ้

○ ระบบจะใชง้านส่วนลดเพยีง 1 ประเภทเท่าน้ันตามเงือ่นไขของโปรโมชนั
○ ถา้ผูซ้ ือ้ ซ ือ้สนิคา้หลกั และสนิคา้รอง/สนิคา้ฟรี ตามเง่ือนไขของ Add-on Deal ราคาโปรโมชนั และจ านวนการ

ซือ้ของ Add-on Deal จะถกูน ามาใชง้าน
○ ถา้ผูซ้ ือ้ ซ ือ้สนิคา้ครบจ านวนตามเง่ือนไขของ Bundle Deal ราคาและจ านวนการซือ้ของ Bundle Deal จะถกู

น ามาใชง้าน

คูม่อืการใชง้าน ADD-ON DEAL 30

Update



SELLER EDUCATION HUB

ค าถามทีพ่บบ่อย(FAQ): ตัง้คา่โปรโมชนัหลายชนิดพรอ้มกนั

ถาม: ฉนัสามารถท า โปรโมชนัส่วนลด พรอ้มกบั Add-on Deal ไดห้รอืไม่?
ตอบ: ได ้ คณุสามารถตัง้โปรโมชนัส่วนลดพรอ้มกบั Add-on Deal ได ้ โดยโปรโมชนัจะมลี าดบัการแสดงผล

และมกีารท างานดงันี้

Discount Promotion(โปรโมชนัส่วนลด) และ Add-on Deal 
● Add-on Deal และ โปรโมชนัส่วนลดสามารถแสดงผลพรอ้มกนัได ้
● ผูซ้ ือ้สามารถเห็น โปรโมชนัทัง้ 2 ชนิดไดใ้นหนา้รายละเอยีดสนิคา้
● อย่างไรก็ตาม ระบบจะเลอืกใชง้านราคาโปรโมชนัเพยีง 1 ชนิดเท่าน้ันขึน้อยุ่กบัเงือ่นไขการซือ้สนิคา้:

○ ถา้ผูซ้ ือ้ ซ ือ้สนิคา้หลกั และสนิคา้รอง/สนิคา้ฟรี ตามเง่ือนไขของ Add-on Deal ราคาโปรโมชนั และจ านวนการซือ้

ของ Add-on Deal จะถกูน ามาใชง้าน
ทัง้นีส้นิคา้หลกัจะน าราคาโปรโมชนัส่วนลดมาใชด้ว้ย ส่วนสนิคา้รอง/สนิคา้ฟรจีะน าราคา Add-on Deal มาใชแ้ทน

○ ถา้ผูซ้ ือ้ ไม่ไดซ้ ือ้สนิคา้หลกัพรอ้มสนิคา้รอง/สนิคา้ฟรี ราคาของโปรโมชนัส่วนลดและจ านวนการซือ้ของ โปรโมชนั
ส่วนลดจะถกูน ามาใชง้าน

คูม่อืการใชง้าน ADD-ON DEAL 31

Update



ขอบคณุ

SELLER EDUCATION HUB

เรยีนรูเ้ทคนิคการขายเพิม่เตมิไดท้ี่

ศนูยก์ารเรยีนรูผู้ข้าย (Seller Education Hub):

https://seller.shopee.co.th/edu


