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เหตผุลการระงบั/ลบสนิคา้รปูแบบใหม่
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เหตผุลการระงบั/ลบสนิคา้รูปแบบใหม่

ตัง้แต่วนัที่ 3 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป Shopee จะใชเ้หตผุลการระงบั/ลบ สนิคา้รปูแบบใหม่!

จากเดมิ ทีม่เีพยีงแค่ชือ่หวัขอ้เหตผุลทีร่ะงบัสนิคา้

ใหม่! เพิม่ส่วนของวธิกีารแก ้ ใหท้่านสามารถท าตามไดท้นัที

นอกจากนั้น เรายงัเพิม่ตวัเลขสามหลกัหนา้เหตผุล [xxx] ชว่ยใหท่้านคน้หาค าอธบิาย
หรอืวธิกีารแกไ้ขไดเ้รว็ขึน้

[123] +  เหตุผลในการระงบั + วธิกีารแกไ้ข

เหตุผลการระงบัรูปแบบใหม่
เลขที่ 1 : ประเภทของความผดิ

เลขที่ 2 : หากเป็นเลข 0 - 4 เหตผุลการระงบั 5 - 6 เหตผุลการลบ

เลขที่ 3 : ล าดบัของเหตผุล
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เหตผุลการระงบั/ลบสนิคา้รูปแบบใหม่

[305] รายการสนิคา้นีม้ีการระบุขอ้ความอวดอา้งสรรพคณุเกนิจรงิ ใหท่้านน าขอ้ความทีเ่ขา้ข่ายอวดอา้งสรรพคุณออกจาก รปู ชือ่ หรอื

รายละเอยีดสนิคา้

[305]

รายการสนิคา้นีม้กีารระบขุอ้ความอวดอา้งสรรพคณุเกนิ

จรงิ

ใหท่้านน าขอ้ความทีเ่ขา้ข่ายอวดอา้งสรรพคณุออก

สนิคา้รายการนีเ้ป็นประเภท สแปม(3) ถูกระงบั(0) เป็นเหตผุลล าดบัที่ (5)

เหตผุลคอื มกีารระบขุอ้ความอวดอา้งสรรพคณุเกนิจรงิ

วธิกีารแกไ้ขคอืใหน้ าขอ้ความทีอ่วดอา้งสรรพคณุออกแลว้สนิคา้จะผ่านการ

พจิารณา

วธิกีารตรวจสอบและการอา่นเหตุผลการระงบั /ลบรูปแบบใหม่

เหตุผล

รูปแบบเดมิ

เหตุผล

รูปแบบใหม!่

แอปเป้ิลรกัษาโรค

แอปเป้ิลยาแกไ้อ
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เหตผุลการระงบั/ลบสนิคา้บน Shopee
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หวัขอ้เหตผุลตาม

ประเภท

1 สนิคา้หา้มขาย

2 เขา้ข่ายสนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ/์ 

ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา

3 สแปม

4 ขอ้มูลสนิคา้ไม่เพยีงพอ

5 รูปภาพสนิคา้ไม่เหมาะสม

6 มาตรฐานการลงสนิคา้ใน Shopee Mall
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สนิคา้หา้มขาย
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เหตผุลในการระงบั

สนิคา้หา้มขาย ▪ [101] เป็นสนิคา้ทีส่ านักงานอ.ย.หา้มขาย ให ้

ท่านลบรายการสนิคา้นี้

เหตุผล

▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ทีส่ านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศหา้มขาย

เชน่ อาหารเสรมิทีม่สีารอนัตราย เป็นตน้ กรณุา

ลบรายการสนิคา้นี้ มฉิะน้ันรายการสนิคา้ของท่าน

จะถกูลบและอาจมผีลต่อคะแนนความประพฤติ

ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

▪ [102] เป็นสนิคา้ทีอ่ยู่ในนโยบายสิง่ของ

ตอ้งหา้มและสิง่ของทีถ่กูจ ากดั ใหท่้านลบ

รายการสนิคา้นี้

▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ทีข่ดักบั

นโยบายสิง่ของตอ้งหา้มและสิง่ของทีถ่กูจ ากดั

กรณุาลบรายการสนิคา้นี้ มฉิะน้ันรายการสนิคา้

ของท่านจะถกูลบและอาจมผีลตอ่คะแนนความ

ประพฤติ เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://bit.ly/2JaN35S

▪ [103] พบว่ารายการสนิคา้นีม้กีารเปลีย่น

ชนิดสนิคา้ใหม่ทบัชนิดสนิคา้เดมิ ใหท่้านลบ

รายการสนิคา้นี้

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารเปลีย่นแปลงสนิคา้

ชนิดใหม่ทบัสนิคา้เดมิ เชน่ เปลีย่นชนิดสนิคา้และ

รายละเอยีดเดมิจากเสือ้ผา้เป็นโทรศพัทม์อืถอื

กรณุาลบรายการสนิคา้นีภ้ายใน 3 วนั มฉิะน้ัน

รายการสนิคา้ของท่านจะถกูลบและอาจมผีลต่อ

คะแนนความประพฤติ เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/311

https://bit.ly/2JaN35S
https://seller.shopee.co.th/edu/article/311
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เหตผุลในการระงบั

สนิคา้หา้มขาย

▪ [105] สนิคา้นีเ้ป็นสนิคา้ทีผ่ดิเงือ่นไขการขาย

ใหท่้านลบรายการสนิคา้นี้
▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ทีผ่ดิเงือ่นไข

ของ Shopee เชน่ การลงรบัสมคัรตวัแทน รบั

บรกิาร แจก Code ส่วนลด ขายบญัชกีารใช ้

งานต่างๆ เป็นตน้ กรณุาลบรายการสนิคา้นี้

มฉิะน้ันรายการสนิคา้ของท่านจะถกูลบและอาจ

มผีลต่อคะแนนความประพฤติ เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://bit.ly/2JaN35S

▪ [104] รายการสนิคา้นีม้ีเขา้ข่ายสแปมราคา

คอืมกีารเปลีย่นแปลงราคาตัง้ตน้ขึน้สงูและใช ้

ป้ายลดราคา ท าใหผู้ซ้ ือ้เขา้ใจผดิว่ามกีารลด

ราคาเกนิจรงิ

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารเปลีย่นแปลงราคา

ตัง้ตน้และใชป้้ายลดราคาพรอ้มกนั อาจส่งผลให ้

ผูซ้ ือ้รบัทราบราคาส่วนลดผิดจากความเป็นจรงิ

เชน่ สนิคา้ A ราคา 400 บาทมกีารปรบัขึน้

ราคาตัง้ตน้เป็น 600 บาทและใชป้้ายลดราคา

จาก 600 บาทเป็น 400 บาท ท าใหผู้ซ้ ือ้เขา้ใจ

ผดิว่าการลดราคา 100 บาท ซึง่จรงิๆแลว้ราคา

ขายจรงิอยู่ที่ 400 บาทเท่าเดมิ กรณุา

ตรวจสอบและด าเนินการตามขัน้ตอนใน SMS 

เพือ่ขอปลดระงบัรายการสนิคา้นี้ เรยีนรูเ้พิม่เตมิ

ที่ shorturl.at/osyPR

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

https://bit.ly/2JaN35S
http://shorturl.at/osyPR
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เหตผุลในการระงบั

สนิคา้หา้มขาย

▪ [107] รายการสนิคา้นีม้รีูปภาพทีเ่ข่าข่าย

อนาจาร ใหท่้านลบรปูโป๊หรอือนาจาร

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารใชรู้ปภาพเข่าข่าย

อนาจาร ท่านสามารถใชร้ปูสนิคา้ทีไ่ม่มีนางแบบ

หรอืใชหุ้่นโชวแ์ทน กรณุาลบรปูภาพทีเ่ขา้ข่าย

อนาจาร มฉิะน้ันรายการสนิคา้ของท่านจะถกู

ลบและอาจมผีลต่อคะแนนความประพฤติ

▪ [106] ละเมดินโยบายการลงสนิคา้ ใหท่้านลบ

ขอ้ความทีน่ าผูซ้ ือ้ไปยงัภายนอก Shopee

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารใชข้อ้ความ

เช ือ่มโยงสู่เว็บไซตอ์ืน่ๆทีน่อกเหนือจาก

Shopee ในชือ่รายการสนิคา้และรายละเอยีด

สนิคา้ ซ ึง่เป็นการละเมดินโยบายการลงสนิคา้

ของ Shopee กรณุาลบขอ้ความทีเ่ช ือ่มโยงสู่

เว็บไซตอ์ืน่ๆทีน่อกเหนือจาก Shopee มฉิะน้ัน

รายการสนิคา้ของท่านจะถกูลบและอาจมผีลต่อ

คะแนนความประพฤติ

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข



Private & Confidential 10

เหตผุลในการระงบั

สนิคา้หา้มขาย

▪ [109] เป็นการสรา้งประสบการณท์ีไ่ม่ดต่ีอผู ้

ซือ้ ใหท่้านลบขอ้ความทีร่ะบใุหส้ ัง่ซ ือ้ 1 ชิน้ต่อ

1 ค าสัง่ซ ือ้

Reason

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารระบใุหส้ ัง่ซ ือ้ 1 ชิน้

ต่อ 1 ค าสัง่ซ ือ้หรอืมกีารใชข้อ้ความสือ่ไป

ในทางเดยีวกนั ซ ึง่เป็นการสรา้งประสบการณท์ี่

ไม่ดต่ีอผูซ้ ือ้ กรณุาแกไ้ขรายการสนิคา้ตาม

รายละเอยีดดงักล่าว

Reason  Explanation

▪ [110] รายการสนิคา้นีไ้ม่มสีนิคา้คงเหลอืแลว้

ใหท่้านปรบัจ านวนสนิคา้คงเหลอืใหเ้ป็นศูนย ์

▪ รายการสนิคา้ของท่านมขีอ้ความระบุว่าไม่มี

สนิคา้คงเหลอืแลว้ แต่ในชอ่งจ านวนสนิคา้

คงเหลอืยงัแสดงว่ามสีนิคา้อยู่ กรณุาแกไ้ข

จ านวนสนิคา้คงเหลอืใหเ้ป็นศนูยช์ ิน้ หรอืลบ

รายการสนิคา้หากท่านไม่ตอ้งการจ าหน่าย

สนิคา้นีแ้ลว้

▪ [108] นมผงสตูร 1 และสตูร 2 ไม่สามารถท า

การส่งเสรมิการตลาดได ้ ใหท่้านลบรปูภาพ

ขอ้ความเชงิโฆษณา หรอืการส่งเสรมิการขาย

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพ ขอ้ความเชงิ

โฆษณา หรอืการส่งเสรมิการขาย เชน่ เสนอ

โคด้ส่วนลดหรอืป้ายการนัตใีนสนิคา้ ซ ึง่เป็น

การขดัต่อพรบ.นมผงสตูร 1 และสตูร 2 กรณุา

แกไ้ขรายการสนิคา้ตามรายละเอยีดดงักล่าว

มฉิะน้ันรายการสนิคา้ของท่านจะถกูลบและอาจ

มผีลต่อคะแนนความประพฤติ

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข
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เหตผุลในการลบ

สนิคา้หา้มขาย

▪ [152] รายการสนิคา้นีม้ีการเปลีย่นชนิด

สนิคา้ใหม่ทบัชนิดสนิคา้เดมิ ใหท่้านสรา้ง

รายการสนิคา้ใหม่

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารเปลีย่นแปลงสนิคา้

ชนิดใหม่ทบัสนิคา้เดมิ เชน่ เปลีย่นชนิดสนิคา้และ

รายละเอยีดเดมิจากเสือ้ผา้เป็นโทรศพัทม์อืถอื

กรณุาสรา้งรายการสนิคา้ใหม่ส าหรบัรายการสนิคา้

ทีเ่ป็นคนละชนิดกนั การลบคร ัง้นีอ้าจมผีลต่อ

คะแนนความประพฤติ เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/311

▪ [151] รายการสนิคา้นีม้ีการคดัลอกมาจาก

รายการสนิคา้ในรา้นอืน่

▪ รายการสนิคา้ของท่านมคีดัลอกรูปภาพและ

รายละเอยีดสนิคา้จากรา้นคา้อืน่ กรณุาสรา้ง

รายการสนิคา้ใหม่โดยใชร้ปูภาพและ

รายละเอยีดสนิคา้ของท่านเอง การลบคร ัง้นีอ้าจ

มผีลต่อคะแนนความประพฤติ

▪ [150] สนิคา้นีเ้ป็นสนิคา้ผดิกฎหมาย หา้ม

ขายสนิคา้นี้
▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ทีผ่ดิกฎหมาย

ไม่สามารถขายได ้ เชน่ อาวธุ สิง่เทยีมอาวธุ

บหุร ี่ บหุร ีไ่ฟฟ้า ยาเสพตดิ Sex Toy หรอื

สนิคา้อืน่ๆทีร่ฐับาลประกาศ เป็นตน้ กรณุาเลอืก

ชนิดสนิคา้อืน่และสรา้งรายการสนิคา้ใหม่ การ

ลบคร ัง้นีอ้าจมผีลต่อคะแนนความประพฤติ

เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่ https://bit.ly/2JaN35S

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

https://seller.shopee.co.th/edu/article/311
https://bit.ly/2JaN35S
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เหตผุลในการลบ

สนิคา้หา้มขาย

▪ [155] เป็นสนิคา้ทีอ่ยู่ในนโยบายสิง่ของ

ตอ้งหา้มและสิง่ของทีถ่กูจ ากดั หา้มขายสนิคา้

นี้

▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ทีข่ดักบั

นโยบายสิง่ของตอ้งหา้มและสิง่ของทีถ่กูจ ากดั

กรณุาเลอืกชนิดสนิคา้อืน่และสรา้งรายการ

สนิคา้ใหม่ การลบคร ัง้นีอ้าจมผีลต่อคะแนน

ความประพฤติ เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://bit.ly/2JaN35S

▪ [154] สนิคา้นีเ้ป็นสนิคา้ทีผ่ดิเงือ่นไขของ

Shopee หา้มขายสนิคา้นี้
▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ทีผ่ดิเงือ่นไข

ของ Shopee เชน่ การลงรบัสมคัรตวัแทน รบั

บรกิาร แจก โคด้ส่วนลด ขายบญัชกีารใชง้าน

ต่างๆ เป็นตน้ กรณุาเลอืกชนิดสนิคา้อืน่และ

สรา้งรายการสนิคา้ใหม่ การลบคร ัง้นีอ้าจมผีล

ต่อคะแนนความประพฤติ เรยีนรูเ้พิม่ไดท้ี่

https://bit.ly/2JaN35S

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

▪ [153] เป็นสนิคา้ทีส่ านักงานอ.ย.หา้มขาย

หา้มขายสนิคา้นี้
▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ทีส่ านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศหา้ม

ขาย เชน่ อาหารเสรมิทีม่สีารอนัตราย เป็นตน้

กรณุาเลอืกชนิดสนิคา้อืน่และสรา้งรายการ

สนิคา้ใหม่ การลบคร ัง้นีอ้าจมผีลต่อคะแนน

ความประพฤติ เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://bit.ly/2JaN35S

https://bit.ly/2JaN35S
https://bit.ly/2JaN35S
https://bit.ly/2JaN35S
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สนิคา้หา้มขาย

▪ [158] นมผงสตูร 1 และสตูร 2 ไม่สามารถท า

การส่งเสรมิการตลาดได ้ ใหท่้านสรา้งสนิคา้

ใหม่ทีไ่ม่มกีารส่งเสรมิการขาย

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพ ขอ้ความเชงิ

โฆษณา หรอืการส่งเสรมิการขาย เชน่ เสนอ

โคด้ส่วนลดหรอืขายส่ง ซ ึง่เป็นการขดัต่อพรบ.

นมผงสตูร 1และสตูร 2 กรณุาสรา้งรายการ

สนิคา้ใหม่โดยไม่กระท าการส่งเสรมิการตลาด

การลบคร ัง้นีอ้าจมผีลต่อคะแนนความประพฤติ

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

▪ [157] รายการสนิคา้นีม้รีูปภาพทีเ่ขา้ข่าย

อนาจาร ใหท่้านสรา้งรายการสนิคา้ใหม่โดย

ไม่มรีปูโป๊หรอือนาจาร

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารใชรู้ปภาพเขา้ข่าย

อนาจาร ท่านสามารถใชร้ปูสนิคา้ทีไ่ม่มีนางแบบ

หรอืใชหุ้่นโชวแ์ทน กรณุาสรา้งรายการสนิคา้

ใหม่โดยไม่มรีปูโป๊หรอืภาพอนาจาร การลบคร ัง้

นีอ้าจมผีลต่อคะแนนความประพฤติ

▪ [156] เป็นการละเมดินโยบายการลงสนิคา้ ให ้

ท่านสรา้งสนิคา้ใหม่ทีไ่ม่มขีอ้ความทีน่ าผูซ้ ือ้

ไปยงัภายนอก Shopee

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารใชข้อ้ความ

เช ือ่มโยงสู่เว็บไซตอ์ืน่ๆทีน่อกเหนือจาก

Shopee ในชือ่รายการสนิคา้และรายละเอยีด

สนิคา้ ซ ึง่เป็นการละเมดินโยบายการลงสนิคา้

ของ Shopee กรณุาสรา้งรายการสนิคา้ใหม่ที่

ไม่มขีอ้ความดงักล่าว การลบคร ัง้นีอ้าจมผีลต่อ

คะแนนความประพฤติ
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สนิคา้หา้มขาย ▪ [159] รายการสนิคา้นีม้ีการสแปมราคา ให ้

ท่านสรา้งรายการสนิคา้ใหม่โดยไม่ท าการ

เปลีย่นแปลงราคาตัง้ตน้และใชป้้ายลดราคา

พรอ้มกนั

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารเปลีย่นแปลงราคา

ตัง้ตน้และใชป้้ายลดราคาพรอ้มกนั อาจส่งผลให ้

ผูซ้ ือ้รบัทราบราคาส่วนลดผิดจากความเป็นจรงิ

เชน่ สนิคา้ A ราคา 400 บาทมกีารปรบัขึน้

ราคาตัง้ตน้เป็น 600 บาทและใชป้้ายลดราคา

จาก 600 บาทเป็น 400 บาท ท าใหผู้ซ้ ือ้เขา้ใจ

ผดิว่าการลดราคา 100 บาท ซึง่จรงิๆแลว้ราคา

ขายจรงิอยู่ที่ 400 บาทเท่าเดมิ ใหท่้าน

หลกีเลีย่งการท าพฤตกิรรมดงักล่าว เรยีนรู ้

เพิม่เตมิที่ shorturl.at/osyPR

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

http://shorturl.at/osyPR
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ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา
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เหตผุลในการระงบั

เขา้ข่ายสนิคา้

ละเมดิลขิสทิธิ/์ 

ละเมดิ

ทรพัยส์นิทาง

ปัญญา

▪ [201] รายการสนิคา้นีเ้ขา้ข่ายสนิคา้ละเมิด

ลขิสทิธิ ์ ใหท่้านตรวจสอบและด าเนินการตาม

ขัน้ตอนใน SMS เพือ่ส่งหลกัฐานขอปลด

ระงบัสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านเขา้ข่ายสนิคา้ละเมดิ

ลขิสทิธิ ์ กรณุาตรวจสอบและด าเนินการตาม

ขัน้ตอนใน SMS ทีส่่งมาภายใน 24 ช ัว่โมงกอ่น

หนา้การระงบัสนิคา้นี้ โดยส่งหลกัฐานขอปลด

ระงบัสนิคา้เขา้มา มฉิะน้ันรายการสนิคา้ของ

ท่านจะถกูลบและอาจมผีลต่อคะแนนความ

ประพฤติ

▪ [202] รายการสนิคา้นีเ้ป็นสนิคา้ละเมดิ

ทรพัยส์นิทางปัญญา ใหท่้านลบรายการสนิคา้

นี้

▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ละเมดิ

ทรพัยส์นิทางปัญญา กรณุาลบรายการสนิคา้นี้

มฉิะน้ันรายการสนิคา้ของท่านจะถกูลบและอาจ

มผีลต่อคะแนนความประพฤติ

▪ [203] รายการสนิคา้นีเ้ป็นสนิคา้ละเมดิ

ลขิสทิธิ ์ ใหท่้านแกไ้ขโดยใชร้ปูภาพทีถ่่ายเอง

หรอืใชร้ปูทีไ่ม่ละเมดิลขิสทิธิ ์

▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์

กรณุาลบรายการสนิคา้นี้ มฉิะน้ันรายการสนิคา้

ของท่านจะถกูลบและอาจมผีลต่อคะแนนความ

ประพฤติ

▪ [204] รายการสนิคา้นีเ้ป็นสนิคา้ละเมดิ

ลขิสทิธิ ์ ทรพัยส์นิทางปัญญา หรอื

เคร ือ่งหมายการคา้ ใหท่้านลบรายการสนิคา้นี้

▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์

หรอืเคร ือ่งหมายการคา้ กรณุาลบรายการสนิคา้

นี้ มฉิะน้ันรายการสนิคา้ของท่านจะถกูลบและ

อาจมผีลต่อคะแนนความประพฤติ

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข
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เขา้ข่ายสนิคา้

ละเมดิลขิสทิธิ/์ 

ละเมดิทรพัยส์นิ

ทางปัญญา

▪ [251] รายการสนิคา้นีเ้ป็นสนิคา้ละเมดิ

ลขิสทิธิ ์ ใหท่้านลงสนิคา้ใหม่ทีเ่ป็นรูปภาพที่

ถ่ายเองหรอืเป็นรปูทีไ่ม่ละเมดิลขิสทิธิ ์

▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์

กรณุาเลอืกชนิดสนิคา้อืน่และสรา้งรายการ

สนิคา้ใหม่ การลบคร ัง้นีอ้าจมผีลต่อคะแนน

ความประพฤติ

▪ [250] รายการสนิคา้นีเ้ป็นสนิคา้ละเมดิ

ทรพัยส์นิทางปัญญา หา้มขายสนิคา้นี้
▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ละเมดิ

ทรพัยส์นิทางปัญญา กรณุาเลอืกชนิดสนิคา้อืน่

และสรา้งรายการสนิคา้ใหม่ การลบคร ัง้นีอ้าจมี

ผลต่อคะแนนความประพฤติ

▪ [252] รายการสนิคา้นีเ้ป็นสนิคา้ละเมดิ

ลขิสทิธิ ์ ทรพัยส์นิทางปัญญา หรอื

เคร ือ่งหมายการคา้ หา้มขายสนิคา้นี้

▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์

หรอืเคร ือ่งหมายการคา้ กรณุาเลอืกชนิดสนิคา้

อืน่และสรา้งรายการสนิคา้ใหม่ การลบคร ัง้นี้

อาจมผีลต่อคะแนนความประพฤติ

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข
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เหตผุลในการระงบั

สแปม ▪ [301] รายการสนิคา้นีม้ีการตัง้ราคาไม่

เหมาะสม ใหท่้านแกไ้ขราคาสนิคา้ให ้

สอดคลอ้งกบัราคาตลาด

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีาคาทีไ่ม่สอดลอ้งกบั

ราคาตลาด กรณุาแกไ้ขราคา มฉิะน้ันรายการ

สนิคา้ของท่านจะถกูลบและอาจมผีลต่อคะแนน

ความประพฤติ

▪ [302] ชือ่รายการสนิคา้นีร้ะบุค าสือ่ถงึสนิคา้

ชนิดอืน่ หรอืชนิดเดยีวมากเกนิความจ าเป็น

(Keyword Spam) ใหท่้านลบชือ่ชนิดสนิคา้

อืน่ออกจากชือ่รายการสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านมชี ือ่รายการสนิคา้ทีร่ะบคุ า

สือ่ถงึสนิคา้ชนิดอืน่ เชน่ สนิคา้เป็นกางเกงยนีส ์ ไม่

ควรมคี าว่าเสือ้หรอืกระโปรงอยู่ในชือ่รายการสนิคา้นี้

กรณุาลบค าทีส่ือ่ถงึชนิดสนิคา้อืน่ มฉิะน้ันรายการ

สนิคา้ของท่านจะถกูลบและอาจมผีลต่อคะแนนความ

ประพฤติ เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/314

▪ [303] ชือ่รายการสนิคา้นีร้ะบุค าทีส่ือ่ถงึยีห่อ้

สนิคา้อืน่ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัตวัสนิคา้(Brand 

Spam) ใหท่้านลบชือ่ยีห่อ้สนิคา้อืน่ออกจาก

ชือ่รายการสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านมชี ือ่รายการสนิคา้ทีร่ะบคุ า

สือ่ถงึยีห่อ้ชนิดสนิคา้อืน่ เชน่ สนิคา้เป็นกระเป๋า

Adidas ไม่ควรมคี าว่า Nike หรอื Converse อยู่

ในชือ่สนิคา้นี้ กรณุาลบค าทีส่ือ่ถงึยีห่อ้ชนิดสนิคา้อืน่

มฉิะน้ันรายการสนิคา้ของท่านจะถกูลบและอาจมผีล

ต่อคะแนนความประพฤติ เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/314

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

https://seller.shopee.co.th/edu/article/314
https://seller.shopee.co.th/edu/article/314
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สแปม

▪ [305] รายการสนิคา้นีม้ีการระบุขอ้ความ

อวดอา้งสรรพคณุเกนิจรงิ ใหท่้านน าขอ้ความ

ทีเ่ขา้ข่ายอวดอา้งสรรพคณุออกจาก รปู ชือ่

หรอืรายละเอยีดสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารขอ้ความเขา้ข่าย

การอวดอา้งสรรพคณุเกนิจรงิ เชน่ ผอมภายใน

7 วนัหรอืรกัษาโรคมะเรง็ เป็นตน้ กรณุาแกไ้ข

รปูและลบขอ้ความอวดอา้งสรรพคณุเกนิจรงิใน

ชือ่รายการสนิคา้และรายละเอยีดรายการสนิคา้

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

▪ [304] เลอืกยีห่อ้สนิคา้ไม่ตรงกบัชือ่ยีห่อ้ทีร่ะบุ

อยู่ในชือ่สนิคา้(Attribute Spam) ใหท่้าน

แกไ้ขยีห่อ้สนิคา้ใหต้รงกนักบัทีร่ะบใุนชือ่

สนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารระบุยีห่อ้สนิคา้ไม่

ตรงกบัรายละเอยีดสนิคา้ เชน่ สนิคา้ยีห่อ้ Nike 

ในชือ่รายการสนิคา้และยีห่อ้สนิคา้จะตอ้งระบุ

ยีห่อ้ตรงกนัว่าเป็น Nike กรณุาแกไ้ขยีห่อ้

สนิคา้ระหว่างชือ่รายการสนิคา้และยีห่อ้สนิคา้ให ้

ตรงกนั มฉิะน้ันรายการสนิคา้ของท่านจะถกูลบ

และอาจมผีลต่อคะแนนความประพฤติ
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สแปม

▪ [307] รปูภาพตารางขนาดสนิคา้ของท่านไม่

ตรงกบัชนิดสนิคา้ ใหท่้านเปลีย่นรปูภาพ

ตารางขนาดสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัชนิดสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพตารางสนิคา้ไม่

ตรงกบัชนิดของสนิคา้ เชน่ สนิคา้เป็นรองเทา้

จะตอ้งมรีปูภาพตารางขนาดสนิคา้ของรองเทา้

ไม่ควรมรีปูภาพตารางขนาดสนิคา้ของเสือ้ยดื

หรอืสนิคา้อืน่ เป็นตน้ กรณุาเปลีย่นรปูภาพ

ตารางขนาดสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัชนิดสนิคา้

ของท่าน

▪ [308] รายการสนิคา้นีม้ีค าหยาบคายหรอืไม่

สภุาพ ใหท่้านลบค าหยาบคายออกจากชือ่

และรายละเอยีดสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านมคี าหรอืขอ้ความหยาบ

คาย กรณุาลบค าหยาบคายหรอืขอ้ความทีไ่ม่

สภุาพออกจากชือ่รายการสนิคา้และรายละเอยีด

สนิคา้

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

▪ [306] รายการสนิคา้นีร้ะบหุมวดหมู่ไม่

สอดคลอ้งกบัชือ่รายการสนิคา้ ใหท้า่นเลอืก

หมวดหมู่สนิคา้ใหต้รงกบัชนิดสนิคา้ทีร่ะบใุน

ชือ่รายการสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านระบหุมวดหมู่สนิคา้ไม่

ตรงกบัชนิดสนิคา้ทีร่ะบใุนชือ่รายการสนิคา้ เชน่

ระบชุ ือ่สนิคา้เป็นกระเป๋าสตางคผ์ูห้ญงิ จะตอ้ง

เลอืกหมวดหมู่สนิคา้เป็นกระเป๋าสตางคผ์ูห้ญงิ

เท่าน้ัน ไม่ควรเลอืกเป็นกระเป๋าสตางคผ์ูช้าย

หรอืกระเป๋าสตางคอ์ืน่ๆเป็นตน้ กรณุาเลอืก

หมวดหมู่สนิคา้ใหต้รงกบัชนิดสนิคา้ของท่าน

โดยค านึงถงึชนิดสนิคา้ เพศ อายุ และขนาด

เป็นตน้
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สแปม ▪ [309] รายการสนิคา้นีร้ะบหุมวดหมู่หลกัไม่

ตรงตามชนิดของสนิคา้ ใหท่้านเลอืก

หมวดหมู่หลกั (Level 1) ใหต้รงกบัชนิด

สนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านระบหุมวดหมู่หลกั (Level 

1) ไม่ตรงกบัชนิดของสนิคา้ เชน่ สนิคา้เป็นกระเป๋า

สตางคผ์ูห้ญงิ จะตอ้งระบหุมวดหมู่หลกัเป็นกระเป๋า

เท่าน้ันไม่ควรระบเุป็นเคร ือ่งประดบัหรอืเสือ้ผา้แฟช ัน่

ผูห้ญงิเป็นตน้ กรณุาเลอืกหมวดหมู่สนิคา้หลกัให ้

ตรงกบัชนิดสนิคา้ของท่านโดยค านึงถงึชนิดสนิคา้

เพศ อายุ และขนาด เป็นตน้ เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/323

▪ [310] รายการสนิคา้นีร้ะบหุมวดหมู่รองไม่ตรง

ตามชนิดของสนิคา้ ใหท่้านเลอืกหมวดหมู่รอง

(Level 2) ใหต้รงกบัชนิดสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านระบหุมวดหมู่รอง

(Level 2) ไม่ตรงกบัชนิดของสนิคา้ เชน่

สนิคา้เป็นต่างหหูนีบ ตอ้งเลอืกหมวดหมู่สนิคา้

เป็น เคร ือ่งประดบั > ต่างหู > ต่างหหูนีบ ไม่ใช่

เคร ือ่งประดบั > หมวก > หมวกแกป๊กรณุาเลอืก

หมวดหมู่สนิคา้รองใหต้รงกบัชนิดสนิคา้ของ

ท่านโดยค านึงถงึชนิดสนิคา้ เพศ อายุ และ

ขนาด เป็นตน้ เรยีนรูเ้พิม่ไดท้ี่

https://bit.ly/2ZsTdBI

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

https://seller.shopee.co.th/edu/article/323
https://bit.ly/2ZsTdBI
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สแปม

▪ [312] รายการสนิคา้นีม้แีฮชแท็กไม่ตรงตาม

ชนิดสนิคา้หรอืหมวดหมู่สนิคา้ ใหท่้านลบ

แฮชแท็ก (#) ทีไ่ม่สอดคลอ้งออกจากรายการ

สนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านระบแุฮชแท็ก (#) ทีไ่ม่

สอดคลอ้งกบัชือ่สนิคา้ รายละเอยีดหรอื

หมวดหมู่ของสนิคา้ เชน่ สนิคา้เป็นกระเป๋า

Nike จะตอ้งไม่มแีฮชแท็ก #Adidas หรอื #เสือ้

Adidas เป็นตน้ กรณุาลบแฮชแท็กทีไ่ม่

สอดคลอ้งกบัสนิคา้

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

▪ [311] รายการสนิคา้นีร้ะบหุมวดหมู่ย่อยไม่

ตรงตามชนิดของสนิคา้ ใหท่้านเลอืก

หมวดหมู่ย่อย (Level 3) ใหต้รงกบัชนิด

สนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านระบหุมวดหมู่ย่อย (Level 

3) ไม่ตรงกบัชนิดของสนิคา้ เชน่ สนิคา้เป็น

กระเป๋าสตางคผ์ูห้ญงิ ตอ้งเลอืกหมวดหมู่สนิคา้เป็น

กระเป๋า > กระเป๋าสตางค ์ > กระเป๋าสตางคผ์ูห้ญงิ

ไม่ใช่ กระเป๋า > กระเป๋าสตางค ์ > กระเป๋าสตางค ์

ผูช้าย เป็นตน้ กรณุาเลอืกหมวดหมู่สนิคา้ย่อยให ้

ตรงกบัชนิดสนิคา้ของท่านโดยค านึงถงึชนิดสนิคา้

เพศ อายุ และขนาด เป็นตน้ เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/323

https://seller.shopee.co.th/edu/article/323
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สแปม

▪ [351] รายการสนิคา้นีม้ีการคดัลอกมาจาก

รายการสนิคา้ระหว่างรา้นของท่าน ใหท่้านลง

รายการสนิคา้นีเ้พียงรา้นเดยีว

▪ รายการสนิคา้ของท่านมคีดัลอกรูปภาพและ

รายละเอยีดสนิคา้จากรา้นคา้อืน่ กรณุาสรา้ง

รายการสนิคา้ใหม่โดยใชร้ปูภาพและ

รายละเอยีดสนิคา้ของท่านเอง การลบคร ัง้นีอ้าจ

มผีลต่อคะแนนความประพฤติ

▪ [350] เป็นรายการสนิคา้ซ า้กนัภายในรา้น ให ้

ท่านเพิม่ตวัเลอืกสนิคา้แทนการสรา้งรายการ

สนิคา้ใหม่

▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นรายการสนิคา้ชนิด

เดยีวกนักบัรายการสนิคา้ทีท่่านสรา้งกอ่นหนา้ เชน่

สนิคา้ที1่คอืช ัน้วางหนังสอืสแีดง สนิคา้ที2่คอืช ัน้วาง

หนังสอืสเีขยีว ทัง้สองเป็นสนิคา้ชนิดเดยีวกนัใหล้ง

สนิคา้ชิน้เดยีวและเพิม่ 2 สโีดยใชต้วัเลอืกสนิคา้

แทน โดยเพิม่ตวัเลอืกสนิคา้ในรายการสนิคา้ทีม่ิได ้

ถกูระงบั การลบคร ัง้นีอ้าจมผีลต่อคะแนนความ

ประพฤติ เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/314

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

▪ [352] สนิคา้นีม้เีนือ้หาเป็นสแปม ใหท่้าน

สรา้งสนิคา้ใหม่โดยปฎบิตัติามกฎอย่าง

เครง่ครดั

▪ สนิคา้ทีเ่ป็นสแปมเป็นสนิคา้ทีไ่ม่มเีจตนาในการ

ขาย

https://seller.shopee.co.th/edu/article/314
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สแปม ▪ [353] รายการสนิคา้นีม้ีการตัง้ราคาไม่

เหมาะสม ใหท่้านสรา้งรายการสนิคา้ใหม่โดย

มรีาคาสนิคา้สอดคลอ้งกบัราคาตลาด

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีาคาทีไ่ม่สอดลอ้งกบั

ราคาตลาด กรณุาสรา้งรายการสนิคา้ใหม่ใหม้ี

ราคาสอดคลอ้งกบัราคาตลาด การลบคร ัง้นีอ้าจ

มผีลต่อคะแนนความประพฤติ

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข
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ขอ้มูลสนิคา้

ไมเ่พยีงพอ

▪ [401] สนิคา้นีเ้จา้ของแบรนดไ์ม่อนุญาตให ้

ขายใน Shopee ใหท่้านลบรายการสนิคา้นี้
▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ทีเ่จา้ของแบ

รนดไ์ม่อนุญาตใหข้ายใน Shopee กรณุาลบ

รายการสนิคา้ มฉิะน้ันรายการสนิคา้ของท่านจะ

ถกูลบโดย Shopee

▪ [402] รายการสนิคา้นีไ้ม่ไดร้ะบเุลขที่ อ.ย. 

ใหท่้านระบเุลขที่ อ.ย.ใหถ้กูตอ้ง

▪ รายการสนิคา้ของท่านไม่ไดร้ะบุเลขทีอ่.ย. ตรง

ตามผลติภณัฑแ์ละฐานขอ้มูลของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กรณุาระบเุลขที่

อ.ย.ในรายละเอยีดสนิคา้ใหถ้กูตอ้ง ตรวจสอบ

เลขทีอ่.ย.ไดท้ี่ https://bit.ly/2qU8YjG

▪ [403] รายการสนิคา้นีร้ะบเุลขที่ อ.ย.ไม่

ถกูตอ้ง ใหท่้านระบเุลขที่ อ.ย.ใหถ้กูตอ้ง

▪ รายการสนิคา้ของท่านระบเุลขทีอ่.ย. ไม่ถกูตอ้ง

ตรงตามผลติภณัฑแ์ละฐานขอ้มูลของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กรณุาแกไ้ขเลขที่

อ.ย.ในรายละเอยีดสนิคา้ใหถ้กูตอ้ง

https://bit.ly/2rsWTVD

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

https://bit.ly/2qU8YjG
https://bit.ly/2rsWTVD
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ขอ้มูลสนิคา้

ไมเ่พยีงพอ

▪ [405] สนิคา้ชนิดนีต้อ้งแสดงใบอนุญาตใน

การจ าหน่าย ใหท่้านเพิม่รปูใบรบัประกนัทอง

▪ รายการสนิคา้ของท่านไม่ไดแ้สดงรปูใบประกนั

ทอง ซ ึง่สนิคา้ชนิดนีเ้ป็นสนิคา้ทีต่อ้งมใีบ

อนุญาตเิพือ่การจ าหน่าย กรณุาเพิม่รปูใบ

ประกนัทองทีส่ามารถแสดงรายละเอยีดใบ

รบัประกนัไดอ้ย่างชดัเจนเป็นรูปสดุทา้ย

▪ [406] สนิคา้ชนิดนีต้อ้งแสดงใบอนุญาตใน

การจ าหน่าย ใหท่้านเพิม่รปูใบอนุญาตการ

จ าหน่าย

▪ รายการสนิคา้ของท่านไม่ไดแ้สดงรปูใบอนุญาต

การจ าหน่าย ซ ึง่สนิคา้ชนิดนีเ้ป็นสนิคา้ทีต่อ้งมี

ใบอนุญาตเิพือ่การจ าหน่าย กรณุาเพิม่รปู

ใบอนุญาตการจ าหน่ายทีส่ามารถแสดง

รายละเอยีดใบอนุญาตไดอ้ย่างชดัเจนเป็นรปู

สดุทา้ย

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

▪ [407] รปูภาพตารางขนาดสนิคา้ไม่ตรงกบั

ชนิดสนิคา้ ใหท่้านเปลีย่นรูปภาพตาราง

ขนาดสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัชนิดสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพตารางสนิคา้ไม่

ตรงกบัชนิดของสนิคา้ เชน่ สนิคา้เป็นรองเทา้

จะตอ้งมรีปูภาพตารางขนาดสนิคา้ของรองเทา้

ไม่ควรมรีปูภาพตารางขนาดสนิคา้ของเสือ้ยดื

หรอืสนิคา้อืน่ เป็นตน้ กรณุาเปลีย่นรปูภาพ

ตารางขนาดสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัชนิดสนิคา้

ของท่าน



Private & Confidential 29

เหตผุลในการระงบั

ขอ้มูลสนิคา้

ไมเ่พยีงพอ

▪ [408] หมวดหมู่ทีท่่านเลอืกเป็นหมวดหมู่ทีไ่ม่

อนุญาตใหล้งขายตามขอ้ก าหนด ใหท่้าน

เลอืกหมวดหมู่สนิคา้อืน่

▪ รายการสนิคา้ของท่านระบหุมวดหมู่สนิคา้ทีไ่ม่

อนุญาตใหล้งขายตามขอ้ก าหนด กรณุาเลอืก

หมวดหมู่สนิคา้อืน่ทีใ่กลเ้คยีงกบัชนิดสนิคา้มาก

ทีส่ดุ

▪ [410] สนิคา้รายการนีม้ีการตัง้ค่าเป็นสนิคา้

Pre-order ท าใหไ้ม่สามารถเขา้รว่มแคมเปญ

ได ้

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารตัง้ค่าเป็นสนิคา้

Pre-order ท าใหไ้ม่สามารถเขา้รว่มแคมเปญ

ได ้ ใหท่้านตัง้ค่าสนิคา้ใหเ้หมาะสม

▪ [411] รายการสนิคา้นีม้ีการระบุขอ้ความที่

อา้งถงึหน่วยงานราชการ เชน่ สคบ. ใหท่้าน

ระบคุณุลกัษณะสนิคา้ตามจรงิ

▪ รายการสนิคา้นีม้กีารระบขุอ้ความทีอ่า้งถงึ

หน่วยงานราชการ เชน่ สคบ. ใหท่้านลบ

ขอ้ความนีอ้อกและระบคุณุลกัษณะสนิคา้ตาม

จรงิ

▪ [412] ชือ่สนิคา้ของท่านมกีารจดัเรยีง

ประโยคทีไ่ม่เหมาะสม กรณุาแกไ้ขชือ่สนิคา้

ใหถ้กูตอ้งกอ่นท าการอพัเดทสนิคา้อกีคร ัง้

▪ ชือ่สนิคา้ของท่านมกีารแปล หรอืจดัเรยีงรปู

ประโยคไม่ไม่เหมาะสม กรณุาแกไ้ขค าและการ

จดัเรยีงของชือ่สนิคา้ เชน่ เสือ้ผา้ผูห้ญงิฤดรูอ้น

ฤดหูนาวเกาหลทีีช่ ืน่ชอบ ใหแ้กไ้ขเป็นเสือ้ผา้

แฟช ัน่ผูห้ญงิส าหรบัฤดหูนาวสไตลเ์กาหลี เป็น

ตน้

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข
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ขอ้มูลสนิคา้

ไมเ่พยีงพอ

▪ [450] สนิคา้นีเ้จา้ของแบรนดไ์ม่อนุญาตให ้

ขายใน Shopee หา้มขายสนิคา้นี้
▪ รายการสนิคา้ของท่านเป็นสนิคา้ทีเ่จา้ของ

เคร ือ่งหมายการคา้ไม่อนุญาตใหข้ายใน

Shopee กรณุาเลอืกชนิดสนิคา้อืน่และสรา้ง

รายการสนิคา้ใหม่

▪ [451] รายการสนิคา้นีไ้ม่ไดร้ะบเุลขที่ อ.ย. 

ใหท่้านสรา้งรายการสนิคา้ใหม่และระบุเลขที่

อ.ย.ใหถ้กูตอ้ง

▪ รายการสนิคา้ของท่านไม่ไดร้ะบุเลขทีอ่.ย. ตรง

ตามผลติภณัฑแ์ละฐานขอ้มูลของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กรณุาระบเุลขที่

อ.ย.ในรายละเอยีดสนิคา้ใหถ้กูตอ้ง ตรวจสอบ

เลขทีอ่.ย.ไดท้ี่ https://bit.ly/2qU8YjG

▪ [452] รายการสนิคา้นีร้ะบเุลขที่ อ.ย.ไม่

ถกูตอ้ง ใหท่้านสรา้งรายการสนิคา้ใหม่โดย

ระบเุลขที่ อ.ย.ใหถ้กูตอ้ง

▪ รายการสนิคา้ของท่านระบเุลขทีอ่.ย. ไม่ถกูตอ้ง

ตรงตามผลติภณัฑแ์ละฐานขอ้มูลของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กรณุาแกไ้ขเลขที่

อ.ย.ในรายละเอยีดสนิคา้ใหถ้กูตอ้ง ตรวจสอบ

เลขทีอ่.ย.ไดท้ี่ https://bit.ly/2qU8YjG

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

https://bit.ly/2qU8YjG
https://bit.ly/2qU8YjG
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เหตผุลในการลบ

ขอ้มูลสนิคา้

ไมเ่พยีงพอ

▪ [453] Shopee ก าลงัด าเนินการปลดระงบั

สนิคา้ของท่าน กรณุารอสกัครู่ สนิคา้ของ

ท่านจะกลบัมาขายไดป้กตภิายใน 24 ช ัว่โมง

▪ รายการสนิคา้ของท่านอยู่ในกระบวนการปลด

ระงบัสนิคา้ โดยสนิคา้จะกลบัมาเป็นสถานะ

พรอ้มขายภายในเวลา 24 ช ัว่โมง

▪ [454] สนิคา้ของท่านผ่านการพจิารณาค า

ขอปลดระงบัสนิคา้การสแปมราคา เราก าลงั

ด าเนินการปลดระงบัสนิคา้ของท่านภายใน 24 

ช ัว่โมง หากพบการสแปมราคาซ า้จะไม่

สามารถขอปลดระงบัไดอ้กี

▪ รายการสนิคา้ของท่านอยู่ในกระบวนการปลด

ระงบัสนิคา้ โดยสนิคา้จะกลบัมาเป็นสถานะ

พรอ้มขายภายในเวลา 24 ช ัว่โมง หากพบการ

กระท าผดิการสแปมราคาซ า้จะไม่สามารถขอ

ปลดระงบัไดอ้กี

▪ [456] หมวดหมู่ทีท่่านเลอืกเป็นหมวดหมู่ที่

ตอ้งไดร้บัอนุญาตการขายจาก Shopee 

เท่าน้ัน ใหล้งสนิคา้ใหม่และเลอืกหมวดหมู่

สนิคา้อืน่

▪ รายการสนิคา้ของท่านระบหุมวดหมู่สนิคา้ที่

ตอ้งไดร้บัอนุญาตการขายจาก Shopee 

เท่าน้ัน กรณุาเลอืกหมวดหมู่สนิคา้อืน่ที่

ใกลเ้คยีงกบัชนิดสนิคา้มากทีส่ดุ

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข
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รูปภาพสนิคา้ไม่เหมาะสม
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เหตผุลในการระงบั

รูปภาพสนิคา้

ไมเ่หมาะสม

▪ [501] เป็นการละเมดินโยบายการลงสนิคา้ ให ้

ท่านแกไ้ขรปูภาพสนิคา้โดยลบภาพหรอื

ขอ้ความทีส่ือ่ถงึเว็บไซตอ์ืน่ทีไ่ม่ใช่ Shopee

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพสนิคา้ทีม่ภีาพ

หรอืขอ้ความทีส่ือ่ถงึเว็บไซตอ์ืน่ทีไ่ม่ใช่

Shopee เชน่ มกีารน ารปูมาจากเว็บไซตอ์ืน่

โดยไม่ไดแ้กไ้ข ใหท่้านแกไ้ขรปูภาพสนิคา้โดย

ลบภาพหรอืขอ้ความทีส่ือ่ถงึเว็บไซตอ์ืน่ทีไ่ม่ใช่

Shopee

▪ [502] รปูแรกของรายการสนิคา้นีไ้ม่แสดง

รปูภาพสนิคา้หรอืบรรจภุณัฑท์ีช่ดัเจน ให ้

ท่านแกไ้ขหรอือบัโหลดรปูสนิคา้รปูแรกอกีคร ัง้

▪ รายการสนิคา้ของท่านไม่มรีปูภาพทีส่ามารถบ่ง

บอกปรมิาณและลกัษณะบรรจภุณัฑท์ีจ่ดัส่ง

เชน่ สนิคา้เป็นเยลลีเ่ม็ด ตอ้งมรีปูภาพสนิคา้

แสดงเยลลีบ่รรจใุนหบีห่อทีส่ามารถทราบไดถ้งึ

ปรมิาณและลกัษณะบรรจภุณัฑท์ีจ่ดัส่งได ้

กรณุาแกไ้ขรปูภาพสนิคา้ใหแ้สดงลกัษณะบรรจุ

ภณัฑท์ีช่ดัเจน

▪ [503] รายการสนิคา้นีใ้ชรู้ปภาพทีล่ะเมดิ

ลขิสทิธิ ์ ใหท่้านลบรปูภาพสนิคา้ทีม่ลีขิสทิธิ ์

ออก

▪ ใหท่้านลบรปูสนิคา้ทีน่ าเอาไปใชโ้ดยไม่ไดร้บั

อนุญาตออกจากรา้นคา้หรอืสนิคา้ของท่าน

โดยท่านสามารถใชร้ปูภาพสนิคา้ทีถ่่ายเองได ้

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข
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เหตผุลในการระงบั

รูปภาพสนิคา้

ไมเ่หมาะสม

▪ [505] รายการสนิคา้นีไ้ม่รปูภาพสนิคา้ ให ้

ท่านเพิม่รปูภาพสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านไม่มรีปูภาพสนิคา้

กรณุาเพิม่รปูภาพสนิคา้ในรูปแรกและมอีย่าง

นอ้ย 1 รปู

▪ [506] รปูภาพและรายละเอยีดสนิคา้ไม่

ชดัเจน ใหท่้านแกไ้ขรปูภาพใหม้คีวามละเอยีด

เพยีงพอและลงรายละเอยีดสนิคา้เพิม่เตมิ

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพสนิคา้และ

รายละเอยีดสนิคา้ไม่ชดัเจน กรณุาแกไ้ข

รปูภาพใหม้คีวามละเอยีดทีส่ามารถแสดง

ลกัษณะสนิคา้ไดอ้ย่างชดัเจนและเพิม่

รายละเอยีดสนิคา้โดยระบชุ ือ่สนิคา้ ลกัษณะ

บรรจภุณัฑท์ีใ่ชใ้นการจดัส่งและรายละเอยีด

อืน่ๆ

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

▪ [504] รายการสนิคา้นีม้รีูปภาพทีไ่ม่เหมาะสม

ใหท่้านลบรปูภาพทีเ่ขา้ข่ายเป็นรปูโป๊หรอื

อนาจาร

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารใชรู้ปภาพทีม่คีวาม

อนาจารหรอืท่าทางอนาจาร ท่านสามารถใชร้ปู

สนิคา้ทีไ่ม่มนีางแบบหรอืใส่หุ่นโชวแ์ทน กรณุา

ลบรปูภาพทีเ่ขา้ข่ายเป็นรปูโป๊หรอือนาจาร
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เหตผุลในการลบ

รูปภาพสนิคา้

ไมเ่หมาะสม

▪ [550] เป็นการละเมดินโยบายการลงสนิคา้ ให ้

ท่านสรา้งรายการสนิคา้ใหม่และแกไ้ขรูปภาพ

สนิคา้โดยลบภาพหรอืขอ้ความทีส่ือ่ถงึ

เว็บไซตอ์ืน่ทีไ่ม่ใช่ Shopee

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพสนิคา้ทีม่ภีาพ

หรอืขอ้ความทีส่ือ่ถงึเว็บไซตอ์ืน่ทีไ่ม่ใช่

Shopee เชน่ มกีารน ารปูมาจากเว็บไซตอ์ืน่

โดยไม่ไดแ้กไ้ข ใหท่้านสรา้งรายการสนิคา้ใหม่

โดยลบภาพหรอืขอ้ความทีส่ือ่ถงึเว็บไซตอ์ืน่ที่

ไม่ใช่ Shopee

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข
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มาตรฐานการลงสนิคา้ใน

Shopee Mall
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เหตผุลในการระงบั

มาตรฐานการลง

สนิคา้ใน Shopee 

Mall

▪ [601] [Shopee Mall] ชือ่สนิคา้จะตอ้งมคี า

โฆษณาอยู่ใน [] อยุ่ขา้งหนา้ และไม่เกนิ 20 

ตวัอกัษร ใหท่้านแกไ้ขชือ่รายการสนิคา้ใหม่

Reasn

▪ รายการสนิคา้ของท่านเรยีบเรยีงชือ่รายการ

สนิคา้ไม่ถกูตอ้งตามขอ้ก าหนดของ Shopee 

Mall โดยค าโฆษณาจะตอ้งมไีม่เกนิ 20 

ตวัอกัษร ระบอุยู่ภายในวงเล็บ [] และวางอยู่หนา้

สดุของรายชือ่สนิคา้เท่าน้ัน เชน่ [รบัประกนั

คณุภาพ] กล่องเก็บของอเนกประสงค ์ เป็นตน้

Reason  Explanation

▪ [602] [Shopee Mall] ชือ่รายการสนิคา้

จะตอ้งระบยุีห่อ้ ใหท่้านเพิม่ยีห่อ้ใหต้รงกบัตวั

สนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านไม่ไดร้ะบชุ ือ่ยีห่อ้สนิคา้

เชน่ สนิคา้เป็นกางเกงผา้ออ้มยีห่อ้ Babylove 

จะตอ้งระบชุ ือ่สนิคา้เป็น "Babylove" กางเกง

ผา้ออ้ม เป็นตน้ กรณุาเพิม่ยีห่อ้ในชือ่รายการ

สนิคา้ใหต้รงกบัยีห่อ้ทีร่ะบใุนรายละเอยีดสนิคา้

▪ [603] [Shopee Mall] รปูภาพสนิคา้รปูแรก

จะตอ้งมพีืน้หลงัสเีดยีว และไม่มอีงคป์ระกอบ

อืน่ๆ ใหท่้านแกไ้ขรปูภาพสนิคา้แรกใหม้พีืน้

หลงัสเีดยีวกนัและแสดงเฉพาะรปูสนิคา้เท่าน้ัน

บนพืน้หลงัเท่าน้ัน

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพสนิคา้แรกทีม่ี

พืน้หลงัหลายสี มลีวดลายทีท่ าใหพ้ืน้หลงัมี

มากกว่า 1 สี หรอืมอีงคป์ระกอบอืน่ ท าให ้

รปูภาพสนิคา้ไม่ชดัเจน กรณุาแกไ้ขรปูภาพ

สนิคา้แรกใหม้พีืน้หลงัสเีดยีวกนั ไม่มลีาย และ

แสดงเฉพาะรปูสนิคา้เท่าน้ัน

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข
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เหตผุลในการระงบั

มาตรฐานการลง

สนิคา้ใน Shopee 

Mall

Reasn Reason  Explanation

▪ [604] [Shopee Mall] รปูภาพสนิคา้รปูแรก

จะตอ้งไม่มลีายน ้า ปกคลมุสนิคา้และพืน้หลงั

ใหท่้านน าลายน ้าออกจากรปูภาพ

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพสนิคา้แรกทีม่ี

ลายน ้าปกคลมุสนิคา้และพืน้หลงั กรณุาแกไ้ข

รปูภาพสนิคา้แรกโดยการน าลายน ้าออก

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

▪ [605] [Shopee Mall] ชือ่รายการสนิคา้

จะตอ้งระบยุีห่อ้สนิคา้ใหถ้กูตอ้ง ใหท้่านแกไ้ข

ยีห่อ้ในชือ่รายการสนิคา้ใหต้รงกบัตวัสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านระบชุ ือ่ยีห่อ้ไม่ถูกตอ้ง

ตามรายละเอยีดสนิคา้ เชน่ สนิคา้เป็นขนม

Snack Jack จะตอ้งระบชุ ือ่ยีห่อ้ในรายการ

สนิคา้เป็น Snack Jack เท่าน้ันไม่สามารถระบุ

ยีห่อ้อืน่เชน่ Lays หรอื Doritos เป็นตน้

กรณุาแกไ้ขยีห่อ้ในชือ่รายการสนิคา้ใหต้รงกบั

ตวัสนิคา้และชือ่ยีห่อ้ทีร่ะบใุนรายละเอยีดสนิคา้

▪ [606] [Shopee Mall] ชือ่รายการสนิคา้

จะตอ้งระบปุระเภทสนิคา้ ใหท่้านเพิม่ประเภท

สนิคา้ในชือ่รายการสนิคา้ใหต้รงกบัตวัสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านไม่ไดร้ะบชุ ือ่ประเภท

สนิคา้ เชน่ สนิคา้เป็นกางเกงผา้ออ้มยีห่อ้

Babylove จะตอ้งระบชุ ือ่รายการสนิคา้เป็น

Babylove "กางเกงผา้ออ้ม" ไม่สามารถระบแุค่

Babylove เฉยๆโดยไม่มชี ือ่สนิคา้ กางเกง

ผา้ออ้มไดเ้ป็นตน้ กรณุาเพิม่ประเภทสนิคา้ใน

ชือ่รายการสนิคา้ใหต้รงกบัตวัสนิคา้
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เหตผุลในการระงบั

▪ [607] [Shopee Mall] รายละเอยีดสนิคา้

จะตอ้งระบลุกัษณะของสนิคา้ ลกัษณะบรรจุ

ภณัฑ ์ และรายละเอยีดอืน่ๆใหช้ดัเจน ใหท่้าน

เพิม่รายละเอยีดสนิคา้ใหม้คี าไม่ซ า้กนัอย่าง

นอ้ย 20 ค า

▪ รายการสนิคา้ของท่านไม่ไดร้ะบรุายละเอยีด

สนิคา้ทีช่ดัเจนเพยีงพอ โดยรายละเอยีดสนิคา้

จะตอ้งระบชุ ือ่สนิคา้ ลกัษณะบรรจภุณัฑ ์ และ

รายละเอยีดอืน่ๆใหช้ดัเจน รายละเอยีดสนิคา้

จะตอ้งมคี าไม่ซ า้กนัอย่างนอ้ย 20 ค า กรณุา

เพิม่รายละเอยีดสนิคา้ใหต้รงกบัตวัสนิคา้และมี

ค าไม่ซ า้กนัอย่างนอ้ย 20 ค า เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้ไดร้บั

ขอ้มูลสนิคา้ทีเ่พยีงพอ

▪ [608] [Shopee Mall] ไม่อนุญาตใหร้ะบุ

ลงิคท์ีเ่ช ือ่มโยงไปนอกเว็บไซต ์Shopee ใน

ชือ่รายการสนิคา้และรายละเอยีดสนิคา้ ให ้

ท่านลบลงิคท์ีเ่ช ือ่มโยงไปนอก Shopee ออก

จากชือ่รายการสนิคา้และรายละเอยีดสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านระบลุงิคท์ีเ่ช ือ่มโยงไป

นอก Shopee ในชือ่รายการสนิคา้และ

รายละเอยีดสนิคา้ เชน่ www.xyz.com เป็น

ตน้กรณุาลบลงิกท์ีเ่ช ือ่มโยงไปนอก Shopee

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

มาตรฐานการลง

สนิคา้ใน Shopee 

Mall

▪ [609] [Shopee Mall] รายละเอยีดสนิคา้นีม้ี

ขอ้ความและการจดัเรยีงไม่เหมาะสม ใหท่้าน

แกไ้ขรายละเอยีดสนิคา้ใหม้ีการเรยีงล าดบั มี

โครงสรา้ง และการสะกดค าทีเ่หมาะสมได ้

มาตรฐาน

▪ รายการสนิคา้ของท่านระบขุอ้ความทีไ่ม่

เหมาะสม หรอืมขีอ้ความทีจ่ดัเรยีงอย่างไม่เป็น

ระเบยีบ กรณุาลบขอ้ความทีไ่ม่เหมาะสมออก

พรอ้มจดัเรยีงใหเ้ป็นระเบยีบ
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▪ [610] [Shopee Mall] รปูภาพสนิคา้รปูแรก

จะตอ้งมคีวามละเอยีดไดม้าตรฐาน ใหท่้าน

แกไ้ขรปูภาพสนิคา้แรกใหม้คีวามละเอยีดที่

มาตรฐาน

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพสนิคา้แรกทีม่ขีนาด

หรอืความละเอยีดทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน รายละเอยีดสนิคา้

บนรปูภาพสนิคา้ไม่ชดัเจน ผูซ้ ือ้ไม่สามารถเห็นขอ้มูล

สนิคา้ เชน่ รุน่ ขนาด สี กลิน่ ฯลฯ ได ้ กรณุาแกไ้ข

รปูภาพสนิคา้แรกใหม้คีวามคมชดัและแสดง

รายละเอยีดสนิคา้ไดช้ดัเจน ไม่มขีอ้ความหรอื

องคป์ระกอบอืน่ทบัภาพสนิคา้ เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/205

▪ [611] [Shopee Mall] รปูภาพสนิคา้รปูแรก

จะตอ้งไม่มกีารซอ้นรปู ตดัแปะรปู มกีาร

แบ่งเป็นหลายเฟรม ใหท่้านแกไ้ขรปูภาพ

สนิคา้ใหม้อีงคป์ระกอบภาพรวมดเูป็นรูปภาพ

เดยีว

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพสนิคา้แรกทีถู่กตดั

ต่อ มอีงคป์ระกอบอืน่ปิดทบัหรอืมกีารตดัต่อรวม

ภาพจากหลายเฟรม ซึง่ไม่สามารถแสดงภาพสนิคา้

ไดอ้ย่างชดัเจน กรณุาแกไ้ขรปูภาพสนิคา้แรกมใิห ้

ภาพสนิคา้ถกูตดั ปิดทบัหรอืถกูตดัต่อ เรยีนรู ้

เพิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/205

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

มาตรฐานการลง

สนิคา้ใน Shopee 

Mall

https://seller.shopee.co.th/edu/article/205
https://seller.shopee.co.th/edu/article/205


Private & Confidential 41

เหตผุลในการระงบั

▪ [612] [Shopee Mall] รายการสนิคา้นีม้อีี

โมตคิอนหรอือโีมจิ ใหท่้านลบอโีมตคิอนหรอื

อโีมจอิอกจากชือ่รายการสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านมกีารระบอุโีมตคิอนหรอื

อโีมจใินชือ่รายการสนิคา้ เชน่ ชือ่รายการ

สนิคา้ Shopee Digital TV-WR01 สgีray 

😍 จะตอ้งแกเ้ป็น Shopee Digital TV-

WR01 สgีray เป็นตน้ กรณุาลบอโีมตคิอน

หรอือโีมจอิอกจากชือ่รายการสนิคา้

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

มาตรฐานการลง

สนิคา้ใน Shopee 

Mall

▪ [613] [Shopee Mall] รายการสนิคา้นีม้ี

ตวัเลอืกสนิคา้ทีไ่ม่ชดัเจนหรอืไม่ครอบคลมุ

ตามคณุลกัษณะสนิคา้ ใหท่้านแกไ้ขตวัเลอืก

สนิคา้ใหเ้หมาะสม

▪ รายการสนิคา้ของท่านมตีวัเลอืกสนิคา้ทีไ่ม่

ชดัเจนหรอืไม่ครอบคลมุตามคณุลกัษณะสนิคา้

เชน่ สนิคา้เป็นกางเกงไซส ์ M และ L มี 2 สคีอื

ขาวและด า จะตอ้งเลอืกใชต้วัเลอืกสนิคา้ 2 

ระดบัคอื ส:ี ขาว ด า และ ขนาด: M L เป็นตน้

กรณุาเพิม่ตวัเลอืกสนิคา้ 2 ระดบัใหต้รงตาม

คณุลกัษณะสนิคา้ ช ือ่ตวัเลอืกสนิคา้จะตอ้ง

เหมาะสมและตรงตามสนิคา้ทีข่ายจรงิ

▪ [614] [Shopee Mall] สนิคา้มอืสองหรอืใช ้

แลว้ไม่อนุญาตใหข้ายใน Shopee Mall ให ้

ท่านลบรายการสนิคา้นี้

▪ Shopee Mall ไม่อนุญาตใหข้ายสนิคา้มอืสอง

หรอืใชแ้ลว้ เชน่ เสือ้ผา้มอืสอง รองเทา้มอืสอง

หนังสอืมอืสอง เป็นตน้ กรณุาลบรายการสนิคา้

นี้
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▪ [615] [Shopee Mall] รายการสนิคา้นีท่้าน

เลอืกยีห่อ้สนิคา้ไม่ถกูตอ้ง ใหท่้านเลอืกชือ่

ยีห่อ้ในรายละเอยีดสนิคา้ใหต้รงตามตวัสนิคา้

และมรีปูแบบทีถ่กูตอ้ง

▪ รายการสนิคา้ของท่านระบชุ ือ่ยีห่อ้ไม่ตรงตาม

รายละเอยีดสนิคา้ เชน่ ยีห่อ้สนิคา้คอื Shopee 

จะตอ้งเลอืกชือ่ยีห่อ้เป็น Shopee(ชอ้ปป้ี) เป็น

ตน้ กรณุาเลอืกยีห่อ้สนิคา้จากตวัทีม่อียู่ หากไม่

ปรากฎตวัเลอืกยีห่อ้ กรณุาเพิม่ช ือ่ยีห่อ้สนิคา้

โดยใชร้ปูแบบดงันี้ “ชือ่ยีห่อ้ภาษาองักฤษ(ค า

อ่านภาษาไทย)”

▪ [616] [Shopee Mall] รายการสนิคา้นีท่้าน

ไม่ไดเ้ลอืกหมวดหมู่ย่อย (L3) หรอืเลอืก

หมวดหมู่ทีไ่ม่เฉพาะเจาะจงกบัตวัสนิคา้ ให ้

ท่านเลอืกหมวดหมู่ย่อย (L3) ใหต้รงกบัชนิด

สนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านท่านไม่ไดเ้ลอืกหมวดหมู่

ย่อย (L3) หรอืเลอืกหมวดหมู่ทีไ่ม่เฉพาะเจาะจง

กบัตวัสนิคา้ เชน่ สนิคา้เป็นกระเป๋าสตางค ์

ผูห้ญงิ ตอ้งเลอืกหมวดหมู่สนิคา้เป็น กระเป๋า > 

กระเป๋าสตางค ์ > กระเป๋าสตางคผ์ูห้ญงิ ไม่ใช่

กระเป๋า > กระเป๋าสตางค ์ > กระเป๋าสตางคอ์ืน่ๆ

เป็นตน้ กรณุาเลอืกหมวดหมู่สนิคา้ย่อยใหต้รง

กบัชนิดสนิคา้ของท่านโดยค านึงถงึชนิดสนิคา้

เพศ อายุ และขนาด เป็นตน้

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

มาตรฐานการลง

สนิคา้ใน Shopee 

Mall
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▪ [617] [Shopee Mall] รายการสนิคา้นีไ้ม่มี

รปูภาพตารางขนาดสนิคา้ ใหท่้านเพิม่รปูภาพ

ตารางขนาดสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัชนิดสนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านไม่มรีปูภาพตารางสนิคา้

เชน่ สนิคา้เป็นรองเทา้ จะตอ้งมรีปูภาพตาราง

ขนาดสนิคา้ของรองเทา้ ไม่ควรมรีปูภาพตาราง

ขนาดสนิคา้ของเสือ้ยดืหรอืสนิคา้อืน่ เป็นตน้

กรณุาเพิม่รปูภาพตารางขนาดสนิคา้ให ้

สอดคลอ้งกบัชนิดสนิคา้ของท่าน

▪ [618] [Shopee Mall] รายการสนิคา้นีม้ี

รปูภาพสนิคา้นอ้ยกว่า 3 รปูตามขอ้ก าหนด

ใหท่้านเพิม่รปูภาพสนิคา้ใหค้รบ 3 รปู

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพสนิคา้นอ้ยกว่า

3 รปู กรณุาเพิม่รปูภาพสนิคา้ทีไ่ม่ซ า้กนัอย่าง

นอ้ย 3 รปู

▪ [619] [Shopee Mall] รปูภาพสนิคา้รปูแรก

จะตอ้งมอีตัราส่วนของรปูสนิคา้ทีเ่หมาะสม ให ้

ท่านเพิม่อตัราส่วนของรปูสนิคา้ใหม้ขีนาดที่

ใหญ่ขึน้

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีอูตัราส่วนของรปูสนิคา้ที่

ไม่เหมาะสม เชน่ โลโกส้นิคา้มขีนาดใหญ่เกนิกว่า

ก าหนด เป็นตน้ กรณุาเพิม่อตัราส่วนของรปูสนิคา้

ใหม้ขีนาดทีใ่หญ่ขึน้ เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/205

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

มาตรฐานการลง

สนิคา้ใน Shopee 

Mall

https://seller.shopee.co.th/edu/article/205
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▪ [620] [Shopee Mall] รายการสนิคา้นีม้ี

รปูภาพสนิคา้ซ า้กนั ใหท่้านลบรปูภาพสนิคา้

ทีซ่  า้ออก

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพสนิคา้ทีซ่  า้กนั

กรณุาลบรปูภาพสนิคา้ทีซ่  า้ออกโดยจะตอ้งมรีปูภาพ

สนิคา้ทีไ่ม่ซ า้กนัอย่างนอ้ย 3 รปู เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/205

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

มาตรฐานการลง

สนิคา้ใน Shopee 

Mall

▪ [621] [Shopee Mall] รายการสนิคา้นีม้ี

การเรยีงรปูแบบชือ่สนิคา้ไม่ถกูตอ้ง ใหท่้าน

เรยีงรปูแบบชือ่สนิคา้ใหม่ตามรปูแบบ [ค า

โฆษณา] ยีห่อ้สนิคา้ > ชือ่สนิคา้ > ประเภท

สนิคา้

▪ รายการสนิคา้ของท่านเรยีบเรยีงชือ่รายการสนิคา้

ไม่ถกูตอ้งตามขอ้ก าหนดของ Shopee Mall โดย

จะตอ้งเรยีนรปูแบบดงันี้ [ค าโฆษณา] ยีห่อ้สนิคา้ > 

ชือ่สนิคา้ > ประเภทสนิคา้ และค าโฆษณาจะตอ้งมี

ไม่เกนิ 20 ตวัอกัษร ระบอุยู่ภายในวงเล็บ [] วางอยู่

หนา้สดุของรายชือ่สนิคา้เท่าน้ัน เชน่ [ลดกระหน ่า] 

Nike กระเป๋าสะพายขา้งผา้คอตตอนสดี าขนาด

เล็กเหมาะส าหรบัพกพา เป็นตน้ กรณุาเรยียบเรยีง

ชือ่รายการสนิคา้ใหถ้กูตอ้งตามขอ้ก าหนด เรยีนรู ้

เพิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/205

https://seller.shopee.co.th/edu/article/205
https://seller.shopee.co.th/edu/article/205
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▪ [622] [Shopee Mall] รปูภาพสนิคา้รปูแรก

จะตอ้งไม่มกีารแสดงภาพบคุคล ใหท้่านแกไ้ข

รปูภาพสนิคา้แรกไม่ใหม้รีปูภาพบคุคลหรอื

องคป์ระกอบในรา่งกาย

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพบคุคลหรอื

องคป์ระกอบในรา่งกาย ซึง่ไม่สามารถแสดงลกัษณะ

สนิคา้ไดช้ดัเจน กรณุาแกไ้ขรปูภาพสนิคา้แรก

ไม่ใหม้ภีาพบคุคลหรอืองคป์ระกอบในรา่งกายและ

สามารถแสดงลกัษณะสนิคา้ไดอ้ย่างชดัเจน เรยีนรู ้

เพิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/205

▪ [623] [Shopee Mall] รปูภาพสนิคา้แรก

จะตอ้งไม่มขีอ้ความหรอืองคป์ระกอบอืน่ๆ เชน่

โลโกบ้นพืน้หลงั ใหท้่านแกไ้ขรปูภาพโดยลบ

ขอ้ความหรอืองคป์ระกอบอืน่ๆทีไ่ม่ใชร้ปูภาพ

สนิคา้ออก

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพสนิคา้แรกจะตอ้งไม่มี

ขอ้ความหรอืองคป์ระกอบอืน่ๆทีม่ใิชร่ปูภาพสนิคา้

หรอืมกีราฟฟิคบนพืน้หลงั กรณุาแกไ้ขรปูภาพสนิคา้

แรกใหแ้สดงเฉพาะภาพสนิคา้เท่าน้ัน เรยีนรูเ้พิม่เตมิ

ที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/205

เหตผุลในการระงบั

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

มาตรฐานการลง

สนิคา้ใน Shopee 

Mall
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▪ [624] [Shopee Mall] รปูภาพสนิคา้แรก

จะตอ้งไม่มอีงคป์ระกอบอืน่ๆบรเิวณดา้นบน

ของรปูภาพสนิคา้ ใหท่้านแกไ้ขรปูภาพสนิคา้

แรกโดยลบองคป์ระกอบทีไ่ม่อนุญาตออก

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพสนิคา้แรกทีม่ี

องคป์ระกอบอืน่ทีไ่ม่อนุญาตใหใ้ชบ้รเิวณดา้นบน

ของรปูภาพสนิคา้ กรณุาแกไ้ขรปูภาพสนิคา้แรก

โดยลบองคป์ระกอบน้ันๆออก เรยีนรูเ้พิม่เตมิที่

https://seller.shopee.co.th/edu/article/205

▪ [625] [Shopee Mall] รปูภาพสนิคา้รปูแรก

จะตอ้งไม่มกีรอบปกคลมุ ใหท่้านแกไ้ขโดยการ

เอากรอบออกจากรปูภาพ ยกเวน้กรอบที่

ไดร้บัอนุญาตจากทาง Shopee เท่าน้ัน

▪ รายการสนิคา้ของท่านมรีปูภาพสนิคา้แรกทีม่ี

กรอบทีไ่ม่ใชข่องทาง Shopee กรณุาลบกรอบ

ดงักล่าวออก หรอืใชก้รอบของ Shopee 

เท่าน้ัน

เหตผุลในการระงบั

เหตุผล ค าอธบิาย/วธิกีารแกไ้ข

มาตรฐานการลง

สนิคา้ใน Shopee 

Mall

https://seller.shopee.co.th/edu/article/205
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