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อปัเดทฟีเจอรเ์ดน่ และนโยบายสาํคญั 21/1 eBay Site ทีม่กีารปรบั เร ิม่ใชง้าน

1 ปรับอตัราคา่ธรรมเนยีม Final Value Fees Updates
เพิม่ขึน้ 0.2% เฉพาะในบาง Category US, CA เมษายน 2654

2 อปัเดทหมวดหมูส่นิคา้ (Category Change) US, UK, AU, DE, FR, IT, ES, CA 
และไซตป์ระเทศอืน่ๆ 11 พฤษภาคม 2654

3 อปัเดทชอ่งกรอกรายละเอยีดสนิคา้  (Item Specifics Updates) US, UK, AU, DE, FR, IT, ES, CA 
และไซตป์ระเทศอืน่ๆ

เริม่แลว้ และทยอยปรับ
ตอ่เนือ่ง

4 Listing ประเภท Variation ตอ้งเป็นสนิคา้ชนดิเดยีวกนั 
(Changes on Multi-Variation)

US, UK, AU, DE, FR, IT, ES, CA 
และไซตป์ระเทศอืน่ๆ 22 กมุภาพันธ ์2654

5 ใหม!่ สรา้งโปรโมชัน่แบบคปูอง กรอกโคด้รับสว่นลด 
(Coded Coupon Marketing) US, UK, FR, IT, ES Q2/2021

6 ใหม!่ วธิจัีดการกรณีลกูคา้ไมช่าํระเงนิ (Unpaid Item Updates) US, UK, AU, DE, FR, IT, ES, CA 
และไซตป์ระเทศอืน่ๆ เมษายน 2654

7 ใหม!่ วธิขีอเพิม่ Selling Limit ทางระบบออนไลน์
(Online Portal for Selling Limit Request) ผูข้ายทกุคนใน Asia-Pacific เมษายน 2654

8 สง่สนิคา้ไปออสเตรเลยี ตอ้งม ีValid Tracking
(AU Tracking including Payment Hold) ทกุ Listings ทีล่งขายที ่ebay.com.AU เมษายน 2654
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ปรบัอตัราคา่ Final Value Fee Updates (US Site)

นบัต ัง้แต ่1 เมษายน 2021 
eBay.com (US Site) มกีารปรบัอตัรา
คา่ธรรมเนยีม Final Value Fees 
เพิม่ข ึน้ 0.2% เป็น 10.2%
• เป็นอตัราสําหรับผูข้ายทีย่งัใช ้Payment 

ระบบเดมิอยู ่(Non-Managed Payment)
เชน่ ผูข้ายไทย

• ปรับอตัรา FVF เฉพาะในบาง Category

อา่นเพิม่: การปรับอตัราคา่ธรรมเนยีม FVF
CLICK HERE for Full Details (English)
Final Value Fees Updates 
(Non-Managed Payment)
https://www.ebay.com/help/selling/fees-
credits-invoices/selling-fees?id=5203

Category New Final Value Fee

Most categories, including Music > Records, eBay Motors 
> Parts & Accessories, and eBay Motors > Automotive 
Tools & Supplies. For vehicles, see our Motors fees.

10.20%
(maximum fee $750 
per item)

Books

DVDs & Movies

Music (except Records category)

12.20% 
(maximum fee $750 
per item)

Select Business & Industrial categories:
• Heavy Equipment Parts & Attachments > Heavy Equipment
• Printing & Graphic Arts > Commercial Printing Presses
• Restaurant & Food Service > Food Trucks, Trailers & Carts

2% 
(maximum fee $300 
per item)

Musical Instruments & Gear > Guitars & Basses 3.5% (maximum fee $350 
per item)

Select Clothing, Shoes & Accessories categories:
• Men > Men’s Shoes > Athletic Shoes
• Women > Women’s Shoes > Athletic Shoes

•0% if selling price is $100 
or more
•10.20% if selling price is 
less than $100

We are increasing final value fees by 0.2% in select categories (Non-Managed Payment sellers)

April 2021
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รายละเอยีด Category Change ดไูดท้ ี่
For Detailed Category Change, Please Refer to Respective Sites As Follows:

US: https://pages.ebay.com/sellerinformation/news/categorychanges.html

UK: https://pages.ebay.co.uk/categorychanges/

DE: https://pages.ebay.de/categorychanges/

AU: https://p.ebaystatic.com/aw/pics/au/selling/full_category_structure_AU.xlsx

FR: http://pages.ebay.fr/categorychanges/

IT: http://pages.ebay.it/cambicategorie/

ES: https://pages.ebay.es/categorychanges/

Starting in May 2021, if you listed an item in an affected category and your listing is impacted by the changes, eBay will automatically move 
your listing to the most relevant category. As a result of the changes to the category structure, if your listing is moved to a different 
category, you may experience a change in the fees (either an increase or decrease).

May 2021

อปัเดทหมวดหมูส่นิคา้ Category Change

นับตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม 2021 
ระบบ eBay ท่ัวโลก จะเริม่ตน้ทยอย
ปรับเปลีย่น Category และจะยา้ย 
Listings ของทา่นเขา้สู ่Categoryใหม่
ทีเ่หมาะสมใหโ้ดยอตัโนมัต ิ 

ซึง่อาจสง่ผลใหม้กีารปรับอัตรา
คา่ธรรมเนยีม Final Value Fee 
ไปตาม Category ใหม ่
(อาจเพิม่ขึน้ หรอืลดลง)
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อปัเดทชอ่งกรอกรายละเอยีดสนิคา้  
(Item Specifics Updates)
New item specifics will be required in early May 2021: 
• Clothing, Shoes, & Accessories
• Collectibles
• Media
• Musical Instruments
• Parts & Accessories
• Sporting Goods

รายละเอยีด Item Specifics Updates ดไูดท้ ี่
For Detailed Change, Please Refer to Respective Sites As Follows:

US: https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/item-specifics.html
UK: https://sellercentre.ebay.co.uk/business/item-specifics-downloads
AU: https://p.ebaystatic.com/aw/pics/au/selling/eBay_item_specifics_mandates_AU.xlsx
DE: https://verkaeuferportal.ebay.de/artikelmerkmale
FR: https://espacevendeurs.ebay.fr/ajouter-caracteristiques-objet-annonces#high-tech
IT: https://spaziovenditori.ebay.it/specifiche-oggetto#elettronica
ES: https://centroparavendedores.ebay.es/como-anadir-caracteristicas-articulo-
anuncios#electronica

Feb & May 2021

ระบบ eBay มกีารทยอยเพิม่ชอ่งกรอก 
Item Specifics ในหลายๆ Category 
โดยไดท้ยอยปรับมาตัง้แต ่กพ.2021 
และในเดอืน พค.2021 ก็จะมกีารปรับเพิม่
ชอ่ง Item Specifics ขึน้อกี เป็นชอ่งแบบ 
“Required” คอื จําเป็นตอ้งกรอก 

การกรอกชอ่ง Item Specifics จะชว่ยเพิม่
โอกาสทีส่นิคา้ของทา่นจะ Search ตดิงา่ย

ดงันัน้ แนะนําใหท้า่นกรอก Item 
Specifics ใหม้ากทีส่ดุ
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Listing ประเภท Variation ตอ้งเป็นสนิคา้ชนดิเดยีวกนั 
(Changes on Multi-Variation)
Changes to variation details for listings with multiple variations
eBay periodically revises the available variation details for listings with multiple variations. 
These updates clarify what variations work best as a single listing and what items are more 
likely to get noticed as separate listings. They also help your listings with multiple variations 
show up in the right searches.

Listings impacted by this change will display the following error message when you edit them: 
“This attribute is not valid for this variation. Add a valid attribute.”

Feb 2021

If you see this message, first try to update your listing. Look for an existing variation detail that more 
accurately describes how the items are related. For example, a listing for a kitchen faucet may have 
previously used “Type” to describe the variations “Stainless steel”, “Rubbed Bronze”, and “Chrome. 
This could be updated to “Finish.”
If you can’t find a relevant existing variation detail, you’ll need to create separate listings.
For example, a listing for tools may have used “Type” to describe variations for “Hammer,” “Wrench,” 
and “Screwdriver.” In this case, the items are not closely related enough to fall under a single listing. 
The variation “Type” will need to be removed and the items re-listed separately.

• การใช ้Multiple Variation Listing ควรใช ้
กบัสนิคา้ชนดิเดยีวกนั อาจแตกตา่งกนัที่
ส ีขนาด หรอืลวดลาย  

• ไมค่วรนําสนิคา้หลายชนดิมาปะปนกนั
ใน Variation Listing อนัเดยีว เนือ่งจาก
อาจทําให ้Search สบัสน เพราะม ี
Attribute ไมส่อดคลอ้งกนั 
และอาจเกดิปัญหา SNAD ในภายหลงั

• ถา้แกไ้ข Attribute, Listings ไมไ่ด ้
แปลวา่ตอ้งสรา้ง Listing แยกขึน้ใหม่

7



© 2018 eBay. All rights reserved.

ใหม!่ 
วธิสีรา้งโปรโมช ัน่แบบ “คปูองโคด้”
(Coded Coupon Marketing)
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ใหม!่ สรา้งโปรโมช ัน่แบบคปูอง กรอกโคด้รบัสว่นลด
(Coded Coupon Marketing)
The new coded coupons tool will let sellers create discount codes for buyers to apply at checkout.  
Coded coupons will be available to eBay Store subscribers on the Seller Hub Marketing tab.  
[US, UK, AU, DE, FR, IT, ES]

Coded coupons give you more flexibility and control
With coded coupons, you can create a custom discount code and can share it publicly on eBay.com, or 
privately through your own marketing channels. For example, seller could show the code 
“SAVETODAY2021” on their listings, cart, and checkout pages, and offer $5 off to potential buyers.

Q2/2021

ผูข้ายทีม่ ีeBay Store ตัง้แคมเปญโปรโมชัน่ 
มอบ “คปูองโคด้สว่นลด” ใหผู้ซ้ ือ้กรอกโคด้
แลว้รับสว่นลดไดใ้นขัน้ตอน Checkout
 สามารถต ัง้งบสงูสดุทีจ่ะใชก้บัแคมเปญ

โปรโมชัน่นัน้ๆ ได ้ เมือ่คปูองโคด้ถกูใชจ้นถงึงบ
ทีต่ัง้ไวแ้ลว้ ผูซ้ ือ้จะมองไมเ่ห็นโปรฯนีอ้กี  

 เลอืกสว่นลดเป็น จํานวนเงนิ หรอืลด % หรอื
จํานวนชิน้สนิคา้ ก็ได ้เชน่  Buy 1, Get 1 Free!

 ตัง้ วนัเริม่ – จบโปรฯได ้ เลอืกสนิคา้มาเขา้โปรฯ 
คปูองโคด้ได ้

 ตัง้เงือ่นไขของโปรฯ ได ้เชน่ ตอ้งซือ้ขัน้ตํา่ หรอื 
จํากดัจํานวนคปูองทีผู่ซ้ ือ้ 1 เจา้ จะใชไ้ด ้

 เลอืก ใหผ้ ูซ้ ื�อทกุคนมองเห็น คปูองโคด้
หรอืจะตัง้เป็น คปูองโคด้ลบั ทีส่ง่ใหเ้ฉพาะลกูคา้
บางเจา้ในชอ่งทางอืน่ๆ ก็ได ้
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วธิสีรา้งโปรโมช ัน่ คปูองโคด้ (Coded Coupon)
1. ตอ้งสมคัร eBay Store

ขนาดใดก็ไดก้อ่น ถงึจะสามารถ
ใช ้ Promotion Tools ได ้

2. หากมี Store แลว้ใหเ้ขา้ไปใน
Seller Hub > Marketing > 
Promotion > Create a 
Promotion

3. ตัง้คา่คปูองโคด้ตามตอ้งการ

โคด้ ทีต่อ้งการใหล้กูคา้กรอก

ตัง้ชือ่คปูองโคด้นีใ้หต้วัเราเขา้ใจ 
ลกูคา้มองไมเ่ห็นสว่นนี้

คปูองโคด้ลับ (เราตอ้งสง่ใหล้กูคา้เฉพาะคนๆ ไป)

คปูองทีม่องเห็นไดท้กุคน (ใชเ้รยีกลกูคา้ใหม)่

คปูองโคด้ลบั

 Print คปูองออกมา
แลว้ใสไ่ปกบัออเดอรท์ีส่ง่
ใหล้กูคา้  เพือ่จงูใจให ้
กลบัมาซือ้ซ้ํากบัเราอกีก็ได ้

ตัง้คา่ใหผู้ซ้ ือ้เห็นโคด้ใน Listing ตระกรา้สนิคา้ หรอื Checkout ก็ได ้
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ใหม!่ 
วธิจีดัการ กรณีลกูคา้ไมชํ่าระเงนิ 
(Unpaid Item Updates)
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ใหม!่ วธิจีดัการกรณีลกูคา้ไมชํ่าระเงนิ 
(Unpaid Item Updates)

Starting from April, sellers no longer have to file unpaid item claims or send payment 
reminders. Instead, eBay will proactively remind buyers if they have a payment due, 
and you’ll be able to manually or automatically cancel an order if the buyer hasn’t 
paid after 5 calendar days.

Key Benefits:
• We’ll proactively remind buyers to pay once they commit to purchasing an item.
• If a buyer hasn’t paid after 5 calendar days, you can cancel the transaction.
• You can choose to have eBay automatically relist the item when you cancel the 

transaction.
• You’ll be able to set up automatic cancellations for non-payment in your 

“Preferences for items awaiting payment.”
• If you cancel an order because the buyer hasn’t paid, we’ll block that buyer’s 

ability to leave feedback and, if they’ve already left feedback, we’ll remove it.

April 2021

ตัง้แตเ่มษายน 2564 เป็นตน้ไป eBay ไดย้กเลกิ
เครือ่งมอื Unpaid Item Case (UPI) ใน 
Resolution Center  เปลีย่นเป็น eBay จะสง่
อเีมล Payment Reminder เตอืนใหผู้ซ้ ือ้
ชําระเงนิ แบบอตัโนมัตทิกุออเดอรท์ีค่า้งจา่ย

ซึง่ถา้หากผูซ้ ือ้ไมชํ่าระเงนิภายใน 5 วัน
ตามปฏทินิ ทางผูข้ายสามารถยกเลกิการขาย
ได ้แลว้เลอืกเหตผุลวา่ ผูซ้ ือ้ไมจ่า่ยเงนิ 
“Cancel order: Buyer hasn’t paid”

จากนัน้ผูข้ายจะไดรั้บคา่ Final Value Fee คนื
(ผูข้ายไมต่อ้งเปิด-ปิดเคส Unpaid Item อกีตอ่ไปแลว้)
ทัง้นี ้ผูข้ายมไิดย้กเลกิออเดอร ์ก็จะไมไ่ดรั้บ FVF คนื
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วธิใีหม!่ หากลกูคา้ไมชํ่าระเงนิ ผูข้ายตอ้งทําดงันี ้

How to: Unpaid Item Updates
There is no action required from you to take advantage of this new function. If a buyer hasn’t paid after 5 calendar days, we’ll prompt you to 
cancel the transaction using the “Buyer hasn't paid” reason in Seller Hub or My eBay: Sold.

If you attempt to file an unpaid item case in the Resolution Center after this update takes effect, you’ll automatically be redirected to Seller Hub to cancel the transaction 
directly using the “Buyer hasn't paid” reason.

• eBay จะเตอืนใหผู้ซ้ ือ้ชาํระเงนิ ทันททีีม่กีารสัง่ซือ้/หลังชนะประมลู/Committed to buy
• หากผูซ้ ือ้ไมช่าํระเงนิภายใน 5 วนั ทาง eBay จะแจง้ผูข้ายใหท้ราบวา่ ออเดอรนั์น้ๆ สามารถยกเลกิการขายไดเ้พราะผูซ้ ือ้ไมจ่า่ยเงนิ  

• ผูข้ายสามารถยกเลกิออเดอร ์“Cancel order: Buyer hasn’t paid” ได ้โดยเขา้ไปกดได ้2 วธิคีอื 
 Manual Cancel Transaction ผา่น SellerHub หรอืที ่My eBay: Sold แลว้ระบเุหตผุลวา่ ลกูคา้ไมจ่า่ยเงนิ 

“Buyer hasn't paid” ปุ่ มนีจ้ะกดไดเ้มือ่ผูซ้ ือ้ไมช่าํระเงนิ ภายใน 5 วนัตามปฏทินิ
 Cancel Transaction แบบอตัโนมตั ิ โดยไปตัง้คา่ที ่“Preferences for items awaiting payment” เลอืกเป็น  

“Automatically cancel purchases for non-payment” หากลกูคา้ไมจ่า่ยเงนิภายใน 5 วนั  ระบบจะยกเลกิออเดอรใ์หแ้บบ
อตัโนมัตทัินท ี เลอืกตัง้คา่แบบ 5 วนั ขึน้ไป (กําหนดจํานวนวนัไดต้ามตอ้งการ อาท ิ15 วนั)

• ผูข้ายสามารถตัง้คา่ใหร้ะบบ Relist Items อตัโนมัตไิด ้เมือ่มกีาร Cancel Transaction: Buyer hasn’t paid เกดิขีน้ 
• เมือ่มกีาร “Cancel Transaction: Buyer hasn’t paid” ผูซ้ือ้จะไมส่ามารถให ้negative feedback ได ้หรอืหากมเีกดิขึน้ ทาง eBay จะลบให ้

หากผูข้ายจะเขา้มาเปิด Unpaid Items Case (UPI) หลังจากทีย่กเลกิใชง้านไปแลว้ ระบบ eBay จะพาทา่นมายังหนา้ SellerHub โดยอตัโนมตัิ
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ใหม!่ 
วธิขีอเพิม่ Selling Limit 
ทางระบบออนไลน์
(Online Portal for Selling Limit Request)



• ตดิตอ่ eBay Customer Service ทางอเีมล ์
หรอืโทรศพัท ์เพือ่รับประเมนิเพิม่ Selling Limit
ใชเ้วลา 1-3 วันจงึจะทราบผล

• ตอบแบบสอบถามออนไลน ์ที ่Dashboard.eBay.com.SG
เพือ่ขอ Selling Limit เพิม่  และทราบผลทันท ี
ไมต่อ้งรอตดิตอ่ eBay Customer Service

วธิเีดมิ วธิใีหม่
การขอเพิม่ Selling Limit 

เกณฑก์ารประเมนิ Selling Limit

ตอ้งอยู่
ในเกณฑ์

1) Seller Standard

2) Late Shipment 

3) Unresolved Case 

4) Defect Rate 

5) Claim Rate

การจัดสง่สนิคา้ไมทั่นเวลา   เชน่ A-scan ไมทั่นภายใน Handling Time
หรอืเลยกําหนด EDD แลว้ยังไมถ่งึ

ตอ้งเป็น Above Standard หรอื eTRS (Below Standard ขอเพิม่ไมไ่ด)้

เคสทิเ่ปิดคา้งอยู่

อตัราบกพรอ่ง ตามนโยบาย SEA Service Metrics

จํานวนเคสตา่งๆ 
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ไปที ่Dashboard.eBay.com.SG
“Quick Links” คลกิเลอืก Automated 
Fast Track Selling Limit Vetting Tool

ระบบจะแสดงผลวา่บญัชขีองทา่น มคีวามพรอ้มทีจ่ะขอ 
Selling Limit ไดห้รอืไม:่

• หากไมไ่ด ้จะมตีาราง Check Items เพือ่เตอืนวา่ 
บญัชขีองทา่นไมผ่า่นเกณฑข์อ้ใด  เพือ่ใหท้า่น
สามารถปรับปรงุแกไ้ข แลว้จงึมาขอเพิม่ใหม่

• หากบญัชมีคีวามพรอ้มทีจ่ะไดรั้บ Selling Limit เพิม่ 
จะมแีบบสอบถามสัน้ๆ แสดงขึน้มา 4-5 คําถาม 
ใหท้า่นตอบ

วธิใีหม!่ ขอเพิม่ Selling Limit ทางระบบออนไลน์

1
2
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เมือ่ทา่นตอบแบบสอนถามแลว้  ระบบจะแจง้วา่ 
limit ณ ปัจจบุนัอยูท่ีเ่ทา่ใด  และจะสามารถเพิม่ได ้
อกีเทา่ใด >> คลกิตกลงเพือ่ยนืยนั
การเพิม่ Selling Limit เมือ่ขอเพิม่ Selling Limit เสร็จสมบรูณ์

จะปรากฏหนา้จอดงันี้

3
4

วธิใีหม!่ ขอเพิม่ Selling Limit ทางระบบออนไลน์ (ตอ่)



สง่สนิคา้ไปออสเตรเลยี 
ตอ้งม ีValid Tracking
(Australia Shipping Updates)



สง่สนิคา้ไปออสเตรเลยี ตอ้งม ีValid Tracking
(AU Tracking including Payment Hold)

การทีผู่ข้ายแจง้ผูซ้ ือ้ใหท้ราบเลข Tracking ทนัทที ีจ่ดัสง่
ออเดอรอ์อกไป เป็นการสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหก้บัผูซ้ ือ้ 
และลดปญัหาทีผู่ซ้ ือ้จะสอบถามหรอืเปิดเคสในอนาคต 

ในไตรมาส 3/2021 เป็นตน้ไป eBay จะเพิม่การวดัผล
เกีย่วกบัการขนสง่ โดยผูข้ายจะตอ้งจดัสง่สนิคา้แบบมเีลข 
Tracking ทีต่ดิตามสถานะได ้(Valid Tracking) 
หากเลข Tracking น ัน้ ตดิตามสถานะไมไ่ด ้ อาจสง่ผล
กระทบตอ่การคน้หาสนิคา้ และ/หรอื ผูข้ายจะไดร้บัเงนิจาก
ผูซ้ ือ้ลา่ชา้ลง (ระบบจะพกัเงนิไว)้

AU Tracking including payment holds
Tracking is fundamental to providing a good buyer experience 
and to reducing buyer contacts and claims. 

In the second half of the year, eBay will be taking extra 
measures to ensure tracking is available on most transactions.  
If you don't upload valid tracking on a trackable postage 
service, you may see your listing affected in search and/or your 
payments being delayed.
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ตดิตามขา่วสารจาก eBay Thailand
ไดท้ ี ่
Line:  @eBayThailand
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