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เฉลย กจิกรรมตอบค ำถำมชงิรำงวลั กบั eBay Boot Camp 2020  
 

1. หำกทำ่นผูข้ำยตอ้งกำรปรกึษำเรือ่งเคส/ คนืเงนิใหผู้ซ้ือ้ / ขอลบ Negative Feedback / ขอเพิม่ Selling 

Limits  ทำ่นจะตอ้งตดิตอ่ eBay Customer Service เจำ้หนำ้ทีค่นไทย ทีห่มำยเลขโทรศพัทใ์ด? 

-   001-800-441-8105  

-   001-800-881-5105 

-   001-800-441-5105 

-   001-800-881-8105 

 

2. ในระบบของ eBay นบัวำ่ “สง่ของทนัภำยใน Handling Time และ ม ีValid Tracking Number” เมือ่ใด? 

-   ผูข้ายน าของไปสง่ทีไ่ปรษณีย ์ภายในระยะเวลา Handling Time 

-   ผูข้าย Mark as shipped ใหท้ัน Handling Time 

-   ผูข้ายกรอกเลข Tracking Number เขา้ระบบใหท้ัน Handling Time 

-   ไดร้บั A-Scan ภำยในระยะเวลำ Handling Time  

 

 3. ผูข้ำยควรม ีListings อยำ่งนอ้ยกีอ่นั จงึควรเปิด Starter Store? 

-   50 

-   65   

-   80  

-   100  

 

4. ขอ้ใด ไมจ่ดัเป็น Expedited Shipping (ดว่นพเิศษ)? 

-   FedEx Express 

-   DHL Express 

-   DHL eCommerce  

-   UPS Express  

 

5. กำรตรวจดสูขุภำพบญัชใีนดำ้น SEA Service Metrics ทำ่นจะตอ้งเขำ้ไปดทูีเ่ว็บใด? 

-   ebaythailand.co.th 

-    dashboard.ebay.com.SG  

-   SEA.service.ebay.com 

-   service.ebay.com.SG  

 

6. ตำมนโยบำยดำ้นมำตรฐำนกำรจดัสง่ (SEA Service Metrics) : อตัรำกำรจดัสง่ทีไ่มเ่ป็นทีพ่งึพอใจของผูซ้ือ้ 

(Unsatisfactory Delivery Rate)  ธุรกรรมขอ้ใด ไมน่บัเป็นปญัหำดำ้นกำรจดัสง่?  

-   ผูซ้ือ้เขยีนขอ้ควำมมำสอบถำมสถำนะกำรจดัสง่สนิคำ้  

-   ผูซ้ือ้เปิดเคสวา่ไมไ่ดรั้บสนิคา้ Case: Item Not Received (INR) 

-   ผูซ้ือ้ยกระดับเคสไมไ่ดรั้บสนิคา้ Escalated Case: Item Not Received (INR) 

-   ผูซ้ือ้ให ้Detailed Seller Rating (DSR) เพยีง 1 ดาว ในสว่นของระยะเวลาจัดสง่  (Shipping Time) 
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7. eBay เพิม่กำรคุม้ครองใหแ้กผู่ข้ำย (Seller Protection) กรณทีีผู่ซ้ ือ้คนทีเ่รำเคยบล็อกไว ้

ไปเปิดบญัชใีหมแ่ลว้กลบัมำซือ้อกี ผูข้ำยสำมำรถยกเลกิกำรขำยได ้ และขอลบ Negative Feedback ได ้... 

สถำนกำรณ์ขอ้ใดบำ้ง ทีท่ำ่นสำมำรถขอใชส้ทิธิ ์Seller Protection นี?้ 

-   ชือ่ ของผูซ้ือ้รายใหม ่เป็นชือ่เดยีวกับผูซ้ือ้ทีผู่ข้ายเคยบล็อก 

-   ทีอ่ยูจั่ดสง่ ของผูซ้ือ้รายใหม ่เป็นทีอ่ยูเ่ดยีวกับผูซ้ือ้ทีผู่ข้ายเคยบล็อก 

-   ผูซ้ือ้รายใหม ่มพีฤตกิรรมเดยีวกับผูซ้ือ้ทีผู่ข้ายเคยบล็อก (เชน่ พยายามซือ้ของชิน้เดมิ หรอืถามดว้ยค าถามเดมิๆ เป็นตน้) 

-   ถกูทกุขอ้ ขอใชส้ทิธิ ์Seller Protection ไดท้กุขอ้  

 

 8. Listing แบบใด สุม่เสีย่งตอ่กำรตอ่กำรละเมดินโยบำย 

กำรขำยสนิคำ้ประเภทอำหำรและยำ ตำมกฎของ USFDA? 

-   สนิคา้ทีต่อ้งมใีบสัง่แพทย ์จงึจะซือ้ได ้(Prescription Medicine) หรอืมสีว่นประกอบยาควบคมุพเิศษ (Controlled Drug) 

เชน่ ยาแกอ้กัเสบ, คอนแทคเลนส,์ Retinols 

-   สนิคา้ Overclaim อวดอา้งสรรพคณุเกนิจรงิ 

-   สนิคา้ทีไ่มม่ฉีลากเป็นภาษาอังกฤษก ากบั 

-    ถกูทกุขอ้  

 

9. ขอ้ใดไมถ่กูตอ้ง 

-   ผูข้ำยสำมำรถสง่ Offer ไปหำ Viewer ได ้ 

-    สามารถสรา้งโปรโมชัน่ Volume Pricing ได ้โดยไมต่อ้งม ีeBay Store 

-   ผูข้ายสามารถ Promote Listing ได ้โดยไมต่อ้งม ีeBay Store 

-   ผูข้ายสามารถใชโ้ปรแกรม Terapeak ไดฟ้ร ีหากม ีBasic store ขึน้ไป 

  

10. ขอ้ใดไมค่วรท ำในกำรท ำแคมเปญ Sale Events + Markdown 

- ตัง้แคมเปญ Markdown ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 24 ชม.  

- เขำ้ไปเพิม่รำคำสนิคำ้ทีอ่ยูใ่นแคมเปญ Markdown แลว้  

- ตัง้แคมเปญ Markdown ชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาล 

- เลอืกสนิคา้เขา้แคมเปญสว่นลดหลายๆ ชิน้ใน 1 แคมเปญ 

 

11. หำกทำ่นตอ้งกำรด ูSales, Seller Level, Traffic และ Service Metrics ทำ่นจะตอ้งไปทีใ่ดใน Seller Hub? 

- Order 

- Marketing 

- Performance  

- Research 

 

12. หำกตอ้งกำรขำยสนิคำ้ไปยงัประเทศแคนำดำ ควรพจิำรณำกำรขนสง่แบบใด ผูข้ำยจงึจะไดร้บั D-Scan? 

- ePacket ของไปรษณียไ์ทย 

- DHL Express, FedEx, UPS 

- DHL eCommerce Packet Plus 

- สง่ไดท้ ัง้ ขอ้ 1 และ ขอ้ 2  
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13. ขอ้ใดคอืสิง่ทีค่วรปฏบิตัเิกีย่วกบักำรต ัง้ Item Location - Handling Time - A-Scan และ EDD? 

- Item Location ตัง้อยูท่ีป่ระเทศไทย ม ีA-Scan ภายใน handling time/ A-Scan ขึน้ทีส่หรัฐอเมรกิา 

สนิคา้สง่ถงึมอืผูรั้บภายใน 3 วัน 

- Item Location ตัง้อยูท่ีป่ระเทศไทย ม ีA-Scan เกนิกวา่ handling time/ A-Scan ขึน้ทีป่ระเทศไทย 

สนิคา้สง่ถงึมอืผูรั้บภายใน EDD 

- Item Location ตัง้อยูใ่นสหรัฐอเมรกิา ม ีA-Scan ภายใน handling time 3 วัน/ A-Scan ขึน้ทีส่หรัฐอเมรกิา 

สนิคา้ถงึมอืผูรั้บภายใน 5 วนั 

- Item Location ต ัง้อยูท่ ีป่ระเทศไทย ม ีA-Scan ภำยใน handling time/ A-Scan ขึน้ทีป่ระเทศไทย 

สนิคำ้สง่ถงึมอืผูร้บัภำยใน EDD  

 

 14. หำกทำ่นไดร้บัจดหมำยเชญิทำงอเีมล ์เพือ่เขำ้รว่มดลีแคมเปญ ทำ่นจะตอ้งไป Confirm 

กำรเขำ้รว่มทีด่ลีแคมเปญทีใ่ด? 

- eBay.com  

- eBaythailand.co.th 

- Dashboard.ebay.com.sg  

- SEA.service.ebay.com 

 

15.ขอ้ใดไมถ่กูตอ้งเกีย่วกบัภำษกีำรซือ้ขำยสนิคำ้ออนไลนร์ะหวำ่งประเทศ? 

-  ผูข้ายมสีนิคา้ Item Location: UK และมโีกดังสนิคา้ใน UK ตอ้งด าเนนิการจด UK VAT 

-  ผูซ้ือ้เป็นผูจ่้ายภาษี US Internet Sales Tax ตามทีรั่ฐตา่งๆ ก าหนด ผูข้ายไมต่อ้งท าอะไร 

-  สนิคำ้ทีส่ง่ไปผูย้งัซือ้ในนอรเ์วยแ์ละมมีลูคำ่ต ำ่กวำ่ 3,000 โครนนอรเ์วย ์ตอ้งระบหุมำยเลขภำษขีอง eBay 

บนฉลำกพสัดดุว้ยทกุคร ัง้  

-  สนิคา้ทีเ่ขา้เกณฑ ์Australia GST และ NZ GST ตอ้งระบหุมายเลขภาษีอากรของ eBay บนฉลากพสัดดุว้ยทกุครัง้ 

 

 16. กำรป้องกนัและจดักำรเคส ขอ้ใดไมถ่กูตอ้ง? 

- สง่ของไมไ่ด ้ยกเลกิออเดอรเ์ลยโดยใหเ้หตผุล Out-of-stock  

- ตัง้คา่บลอ็กลกูคา้ทีไ่มด่อีอกไป และบล็อกปลายทางทีม่ปัีญหา 

- สนิคา้ราคาแพง เลอืกจัดสง่แบบ Express 

- สนิคา้ราคาถกู คนืเงนิ-ปิดเคส ภายใน 3 วัน 

 

17. ประเทศใดทีผู่ข้ำยควรพจิำรณำบล็อก (Exclude shipping locations)? 

- ประเทศทีไ่มม่ ีZip code  เพราะจะไมม่ ีD-Scan 

- ประเทศทีมั่กมเีงือ่นไขในการจัดสง่ทีซ่บัซอ้น เชน่ 

ผูซ้ือ้ตอ้งจ่ายคา่ธรรมเนียมการน าจ่ายพัสดใุหก้ับไปรษณียใ์นประเทศของตนจงึจะไดรั้บสนิคา้ 

- ประเทศทีข่องหายบอ่ยๆ 

- ถกูทกุขอ้  

 

18. EDD ยอ่มำจำกอะไร และหมำยถงึอะไร? 

- Electronic Delivery Document เอกสารจัดสง่สนิคา้ออนไลน ์

- Estimated Delivery Date วนัทีค่ำดวำ่สนิคำ้จะถงึมอืผูซ้ือ้  

- eBay Delivery Date วันทีค่าดวา่สนิคา้จะถงึมอืผูซ้ือ้ 

- eBay Delivery Document เอกสารจัดสง่สนิคา้ออนไลน ์
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19. ขอ้ใดไมใ่ชป่ระโยชนข์อง A-Scan ภำยใน Handling Time? 

- ป้องกัน Late Shipment 

- เพิม่โอกาสเป็น eTRS ไดม้ากขึน้ 

- ชว่ยใหผ้า่นกาารประเมนิ Unsatisfactory Delivery Rate 

- ป้องกนัเคส Item not received (INR)  

 

20. ขอ้ใดไมช่ว่ยใหเ้ป็น eTRS (Top-rated Seller)? 

- Tracking Upload & Validated สงูกวา่ 95% 

- ไมม่ ีDuplicate Listing  

- ยอดขายเกนิ 100 ออเดอร ์และเกนิ $1,000 

- Late Shipment ไมเ่กนิ 3% 

 

# # # 


