


eBay Seller

ตรวจสขุภาพบญัช ี ผา่น/ไมผ่า่นการประเมนินโยบายตา่งๆ 
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⚫

⚫

⚫
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นโยบายดา้นมาตรฐานสนิคา้และการจัดสง่ 
(SEA Service Metrics) แบง่ออกเป็น 2 เรือ่งส าคญัคอื

ผูข้ายควรตรวจ SEA Service Metrics ของตนเอง ที่ CBT Seller Dashboard
ทกุวนัพธุ หลงับา่ย 2 โมง เวลาไทย ที ่Dashboard.ebay.com.SG

อตัราสนิคา้ทีไ่มเ่ป็นที่
พงึพอใจของผูซ้ ือ้ Unsatisfactory Item Rate รอบ 8 สปัดาห ์

อตัราการจดัสง่ทีไ่มเ่ป็นที่
พงึพอใจของผูซ้ ือ้ Unsatisfactory Delivery Rate รอบ 12 สปัดาห์

ซึง่หากไมผ่า่นเกณฑ ์อาจสง่ผลใหถ้กูปรับลดจ านวนชิน้และมลูคา่รวมของสนิคา้ทีส่ามารถลงขาย 
(Selling Limit Reductions) หรอืถกูจ ากดัการขาย (Account Restricted)



ค านวณจากปรมิาณธรุกรรมทีม่ปัีญหาดา้นสนิคา้ ในขอ้ใด
ขอ้หนึง่ ดังนี้

• ผูซ้ือ้เปิดเคสสนิคา้ไมต่รงตามทีบ่รรยาย Case: Item 
Not as Described (SNAD) หรอื

• ผูซ้ือ้คนืสนิคา้ โดยใหเ้หตผุลในการคนืวา่สนิคา้ไมต่รง
ตามบรรยาย “Item Not as Described” หรอื

• Out-of-stock Cancellation หรอืผูข้ายไมจั่ดสง่แตค่นื
เงนิใหผู้ซ้ ือ้ (โดยทีผู่ซ้ ือ้ไมไ่ดข้อ) หรอื

• ผูซ้ือ้ให ้Detailed Seller Rating (DSR) เพยีง 1-3 
ดาว (จาก 5 ดาว) ในสว่น Item as Described หรอื

• ผูซ้ือ้ให ้Neutral หรอื Negative feedback แกผู่ข้าย

ผูข้ายไมค่วรมอีตัรา Unsatisfactory Item Rate สงูขึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่งเกนิ 2% เมือ่เทยีบกบัผูข้ายคนอืน่ๆ

วดัจากอะไร?

ค านวณจากปรมิาณธรุกรรมทีจั่ดสง่จากภมูภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละประเทศจนี และพบวา่เกดิปัญหาดา้น
การจัดสง่ ตามค าจ ากดัความดังนี ้

• ผูซ้ือ้เปิดเคสวา่ไมไ่ดรั้บสนิคา้ Case: Item Not 
Received (INR) หรอื

• ผูซ้ือ้ยกระดับเคสไมไ่ดรั้บสนิคา้ Escalated Case: 
Item Not Received (INR) หรอื

• ผูซ้ือ้ให ้Detailed Seller Rating (DSR) เพยีง 1 ดาว 
ในสว่นของระยะเวลาจัดสง่ (Shipping Time)

ผูข้ายไมค่วรมคีวรมอีตัรา Unsatisfactory Delivery Rate สงูขึน้

อยา่งตอ่เนือ่งเกนิ 4% เมือ่เทยีบกบัผูข้ายคนอืน่ๆ

ศกึษานโยบายฯ ฉบบัเต็ม: https://bit.ly/2UZBf9A

https://bit.ly/2UZBf9A


วธิตีรวจสอบ SEA Service Metrics & สมคัรใช ้CBT Dashboard 

Log in eBay.com ตามปกติ

สมคัรใชง้าน CBT Dashboard 

เพือ่ตรวจสอบ SEA Service Metrics 

โดยพมิพเ์ขา้ไปที ่URL Bar วา่

URL :  Dashboard.ebay.com.SG

ตอนทีส่มคัรครัง้แรก ระบบจะขอใหท้า่น

ยอมรับขอ้ตกลงและเงือ่นไข 



เมือ่สมัคร CBT Dashboard 
แลว้ จะเห็นรายงานเรือ่ง
→ Unsatisfactory 
Item rate
(สนิคา้ไมต่รงตามทีบ่รรยาย)

และ → Unsatisfactory 

Delivery Rate
(มปัีญหาขนสง่ไมถ่งึ - ถงึชา้)

สเีขยีว = ผา่นเกณฑ์

สแีดง = ไมผ่า่นเกณฑ ์
ควรกด Download
ดงึรายงานมาดวูา่
ชิน้ใดทีม่ปีญัหาเรือ่งขนสง่ 
หรอืสนิคา้ไมต่รงตามบรรยาย



หากอยากรูว้า่ ประเทศปลายทาง (ลกูคา้) ประเทศใดทีม่ปัีญหามาก 
เราก็ตรวจสอบดไูด ้โดยคลกิเลอืกด ู“Country breakdown”

→ Unsatisfactory Item Rate

(สนิคา้ไมต่รงตามทีบ่รรยาย)
→ Unsatisfactory Delivery Rate

(มปัีญหาขนสง่ไมถ่งึ - ถงึชา้)

ผูข้ายควรตรวจ SEA Service Metrics ทกุวนัพธุ หลงับา่ย 2 โมง เวลาไทย ที ่Dashboard.ebay.com.SG



Q: ถา้หากตรวจ SEA Service Metrics แลว้พบวา่ไมผ่า่นเกณฑ ์
ตอ้งท าอยา่งไร? 

A: ตอ้งเพิม่จ านวนออเดอร์



วธิคี านวณจ านวนออเดอร ์ส าหรบั Unsatisfactory Item Rate



1.ตรวจสอบคา่ Unsatisfactory Item Rate ของตวัเอง

Unsatisfactory Item Rate exceeded by = 0.64%   (เกนิมา 0.64%)

ระบบไมใ่หเ้กนิ = 2%

Unsatisfactory Item Rate ทีแ่ทจ้รงิ = 2.64%

ตวัอยา่งวธิคี านวณจ านวนออเดอรท์ ีต่อ้งขายเพิม่ เพือ่ใหผ้า่นการประเมนิ Unsatisfactory Item Rate



2. หาจ านวน Transaction ท ัง้หมดทีเ่กดิข ึน้ในรอบการประเมนิปจัจบุนั โดยเขา้ไปที ่Seller Hub > Orders > Paid and shipped และ
กด Download Report (Excel File) ทางดา้นขวา



3. นบัจ านวน Transaction จาก Sale Date ทีเ่ป็นชว่งระยะเวลาประเมนิ Unsatisfactory Item Rate  

ได ้Total transaction = 116 
แลว้จดเลขไวก้อ่น!!

เชน่ รอบการประเมนินับตัง้แต ่
15/Sep-9/Nov ใหเ้ลอืกที่
Column “Sale Date” ตาม
ระยะเวลานัน้ๆ

ดยูอ้นหลงั 8 สปัดาห์



4. เมือ่ไดข้อ้มลูมาแลว้ หาจ านวน Transactions ทีถ่กูนบัเป็น Unsatisfactory Item ใชส้ตูรดงันี้

ออเดอรท์ ัง้หมด
(Total Transactions ในรอบการประเมนิคร ัง้น ัน้)

ออเดอรท์ีม่ปีญัหา Unsatisfactory Item Rate%
Unsatisfactory 

Item Rate
=

1. หากในรอบการประเมนิปัจจบุนั ม ีUnsatisfactory 
Item Rate เทา่กบั 2.64%

2. มจี านวนออเดอรทั์ง้หมดในชว่งระยะการประเมนิ 
เทา่กบั 116 ออเดอร์ (ตามภาพหนา้ 7)

หรอื

จะไดส้มการ …..

3. แกส้มการ

จ านวนออเดอรท์ีม่ปัีญหา Unsatisfactory Item Rate คอื

3.06  ออเดอร์

ออเดอรท์ีม่ปัีญหา

ออเดอรท์ัง้หมด



5. หาจ านวน Transactions ทีต่อ้งเพิม่ เพือ่ใหผ้า่น Unsatisfactory Item โดยใชส้ตูรดงันี้

(ออเดอรท์ ัง้หมดในรอบประเมนิ + ออเดอรท์ ีต่อ้งเพิม่)

ออเดอรท์ ีม่ปีญัหา Unsatisfactory Item Rate%
Unsatisfactory 

Item Rate
=

1. Unsatisfactory Item Rate ไมค่วรเกนิ 2%

2. จ านวนออเดอรท์ีม่ปัีญหา Unsatisfactory Item 
Rate จ านวน 3.06 ออเดอร์ (หนา้ 8)
จากออเดอรท์ัง้หมดในรอบประเมนิ 116 ออเดอร ์
(หนา้ 7)

หรอื

จะไดส้มการ …

3. แกส้มการ

Recheck วา่ค านวณถกูตอ้ง: = 3.06 / (116+37) = 0.02 = 2%

จ านวนออเดอรท์ีต่อ้งเพิม่เพือ่ใหร้อดการประเมนิ
Unsatisfactory Item Rate คอื 37 ออเดอร์

ออเดอรท์ีต่อ้งเพิม่



ค าตอบ เพิม่ 37 ออเดอร ์หมายความวา่ ....

ในการประเมนิรอบตอ่ไป ทา่นตอ้งมจี านวนออเดอรท์ ัง้หมด 153 ออเดอร ์ จงึจะผา่น!

116 +     37 =   153

จ านวนทีต่อ้งเพิม่
จ านวนออเดอร์
ทัง้หมดในรอบ
ประเมนิปัจจบุนั

จ านวนออเดอรท์ีท่า่น
ตอ้งมเีพือ่ใหผ้า่นการ
ประเมนิรอบถัดไป



วธิคี านวณจ านวนออเดอร ์ส าหรบั Unsatisfactory Delivery Rate



1.ตรวจสอบคา่ Unsatisfactory Delivery Rate ของตวัเอง

Unsatisfactory Delivery Rate exceeded by = 2.2%   (เกนิมา 2.2%)

ระบบไมใ่หเ้กนิ = 4%

Unsatisfactory Delivery Rate ทีแ่ทจ้รงิ = 6.2%

ตวัอยา่งวธิคี านวณจ านวนออเดอรท์ ีต่อ้งขายเพิม่ เพือ่ใหผ้า่นการประเมนิ Unsatisfactory Delivery Rate



2. หาจ านวน transaction ท ัง้หมดทีเ่กดิข ึน้ในรอบการประเมนิปจัจบุนั โดยเขา้ไปที ่Seller Hub > Orders > Paid and shipped และ
กด Download Report (Excel File) ทางดา้นขวา



3. นบัจ านวน Transaction จาก Sale Date ทีเ่ป็นชว่งระยะเวลาประเมนิ Unsatisfactory Delivery Rate  

ได ้Total transaction = 116 
แลว้จดเลขไวก้อ่น!!

เชน่ รอบการประเมนินับตัง้แต ่
27/Oct-18/Jan ใหเ้ลอืกที่
Column “Sale Date” ตาม
ระยะเวลานัน้ๆ

ดยูอ้นหลงั 15 สปัดาห์



4. เมือ่ไดข้อ้มลูมาแลว้ หาจ านวน Transactions ทีถ่กูนบัเป็น Unsatisfactory Delivery ใชส้ตูรดงันี้

ออเดอรท์ ัง้หมด
(Total Transactions ในรอบการประเมนิคร ัง้น ัน้)

ออเดอรท์ีม่ปีญัหา Unsatisfactory Delivery Rate%
Unsatisfactory 
Delivery Rate

=

1. หากในรอบการประเมนิปัจจบุนั ม ีUnsatisfactory 
Delivery Rate เทา่กบั 6.2%

2. มจี านวนออเดอรทั์ง้หมดในชว่งระยะการประเมนิ 
เทา่กบั 116 ออเดอร์ (ตามภาพหนา้ 7)

หรอื

จะไดส้มการ …..

3. แกส้มการ

จ านวนออเดอรท์ีม่ปัีญหา Unsatisfactory Delivery Rate 

คอื 7.19  ออเดอร์

ออเดอรท์ีม่ปัีญหา

ออเดอรท์ัง้หมด



5. หาจ านวน Transactions ทีต่อ้งเพิม่ เพือ่ใหผ้า่น Unsatisfactory Delivery โดยใชส้ตูรดงันี ้

(ออเดอรท์ ัง้หมดในรอบประเมนิ + ออเดอรท์ ีต่อ้งเพิม่)

ออเดอรท์ ีม่ปีญัหา Unsatisfactory Delivery Rate%
Unsatisfactory 
Delivery Rate

=

1. Unsatisfactory Delivery Rate ไมค่วรเกนิ 4%

2. จ านวนออเดอรท์ีม่ปัีญหา Unsatisfactory 
Delivery Rate จ านวน 7.19 ออเดอร์ (หนา้ 8)
จากออเดอรท์ัง้หมดในรอบประเมนิ 116 ออเดอร ์
(หนา้ 7)

หรอื

จะไดส้มการ …

3. แกส้มการ

Recheck วา่ค านวณถกูตอ้ง: = 7.19 / (116+63) = 0.04 = 4%

จ านวนออเดอรท์ีต่อ้งเพิม่เพือ่ใหร้อดการประเมนิ
Unsatisfactory Delivery Rate คอื 63 ออเดอร์

ออเดอรท์ีต่อ้งเพิม่



ค าตอบ เพิม่ 63 ออเดอร ์หมายความวา่ ....

ในการประเมนิรอบตอ่ไป ทา่นตอ้งมจี านวนออเดอรท์ ัง้หมด 179 ออเดอร ์ จงึจะผา่น!

116 +     63 =   179

จ านวนทีต่อ้งเพิม่
จ านวนออเดอร์
ทัง้หมดในรอบ
ประเมนิปัจจบุนั

จ านวนออเดอรท์ีท่า่น
ตอ้งมเีพือ่ใหผ้า่นการ
ประเมนิรอบถัดไป



ผูข้ายตอ้งส ารวจ SEA Service Metrics ของตวัเอง 

ทกุวนัพธุ หลงับา่ยสองโมง

ที่



การบา้น 1
& กจิกรรมโบนัส #1



การบา้น 1 : CBT Dashboard
1. สง่ Screenshots ผลการประเมนิ SEA Service Metrics 
จ านวน 2 ภาพ ดงันี้

Unsatisfactory item Rate Unsatisfactory Delivery Rate 



2. หาจ านวนออเดอรท์ ีต่อ้งเพิม่เพือ่ใหผ้า่นการประเมนิ 
Unsatisfactory Item Rate โดยคดิจากขอ้มลู ดงันี้

2.1 ผลการประเมนิ รอบวันที ่ 12 ม.ค. 2020 – 7 ม.ีค. 2020

2.2 มจี านวนออเดอรร์อบวนัที ่ 12 ม.ค. 2020 – 7 ม.ีค. 2020 คอื 120 ออเดอร์

2.3 จงหาจ านวนออเดอรท์ีต่อ้งเพิม่ เพือ่ใหผ้า่นการประเมนิ Unsatisfactory 
Item Rate อยา่งปลอดภยั



3. หาจ านวนออเดอรท์ ีต่อ้งเพิม่เพือ่ใหผ้า่นการประเมนิ 
Unsatisfactory Delivery Rate โดยคดิจากขอ้มลู ดงันี้

2.1 ผลการประเมนิ รอบวันที ่ 15 ธ.ค. 2019 – 7 ม.ีค. 2020

2.2 มจี านวนออเดอรร์อบวนัที ่ 15 ธ.ค. 2019 – 7 ม.ีค. 2020 คอื 120 ออเดอร์

2.3 จงหาจ านวนออเดอรท์ีต่อ้งเพิม่ เพือ่ใหผ้า่นการประเมนิ Unsatisfactory 
Delivery Rate อยา่งปลอดภยั



รางวลัสง่การบา้น 

สง่การบา้นครบทกุครัง้ 
จะไดร้ับ ถงุชอ้ปป้ิง 
eBay Bag

ปิดรับการบา้น1 & โบนัส #1

12 เม.ย.  เวลา 4 ทุม่ 

12 เม.ย. สง่การบา้น#1 ใหท้นั!

ปิดรับการบา้น2 & โบนัส #2

10 พ.ค.  เวลา 4 ทุม่ 



โบนสั Top 
100 Sales

พเิศษ!   สายแพ๊ค 100 ทา่นแรก 
ทีม่ยีอดขายรวมสงูสดุ รวมทกุบญัชี

(1 -31 ม.ีค. 2020)

100 รางวลั 
รวมมลูคา่กวา่

1 แสนบาท

อนัดบัที่ มลูคา่รางวลัละ จ านวนรางวลั

1-3 5,000 บาท 3 รางวลั

4-8 3,000 บาท 5 รางวลั

9-18 2,000 บาท 10 รางวลั

19-33 1,000 บาท 15 รางวลั

34-58 800 บาท 25 รางวลั

59-100 500 บาท 42 รางวลั

รวมท ัง้ส ิน้ 106,000 บาท 100 รางวลั

*ผูข้ายทีม่สีทิธิไ์ดรั้บรางวัลตอ้งรว่มกจิกรรมและมคีณุสมบัตติรงตามกตกิาทีท่มีงานก าหนดเทา่นัน้ ค าตัดสนิของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ

** ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดกจิกรรมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และของรางวัลไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอื ของรางวัลอืน่ ๆ ได ้



1.  กรอก  eBay ID ของทา่นเขา้ระบบ 
Boot Camp ในสว่น “สง่การบา้น 1”  
(กรอกไดท้ัง้หมด 10 eBayID และไมท่ าใหบ้ญัชี

พว่งกนั เนือ่งจากทมีงานใชอ้า้งองิขณะรวบรวม
ยอดขายของทา่นไวด้ว้ยกนัเทา่นัน้)  

2.  กรอกชือ่-ทีอ่ยูภ่าษาไทย [ส าหรับสง่
ของรางวลัไปทาง EMS ซึง่ตอ้งมผีูเ้ซน็รับ]

ทมีงานจะรวบรวมยอดขายของทา่นจากทกุบญัช ี

ในชว่ง 1-31 มนีาคม 2020 เพือ่เฟ้นหา 

100 ทา่นแรก ทีม่ยีอดขายสงูสดุ 

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมโบนัส 1 จะตอ้งสง่การบา้น 
Boot Camp ครบทัง้ 2 ครัง้ จงึจะมสีทิธิไ์ดรั้บรางวลั

ประกาศผลรางวลัโบนสั 1
"Top 100 Sales" 

วนัที ่2 มถินุายน 2020 
ทาง Facebook: eBay Thailand  

[จะประกาศเลขประจ าตวัทีท่า่นเขา้รว่มโครงการ 
eBay Boot Camp 2020 เทา่นัน้ ขึน้ตน้ดว้ย L และ N]  

• จะม ีSMS สง่ไปยงัผูรั้บรางวลั 100 อนัดบัแรก  

• ของรางวลัจะจัดสง่ทาง EMS ไปยงัทีอ่ยู่
ตามทีท่า่นใหข้อ้มลูไว ้

โบนสั Top 
100 Sales

วธิสีมคัรเขา้รว่มกจิกรรม



ท าการบา้น1 & Bonus #1
กด Link ที ่Facebook: eBay Thailand

เปิดรบัการบา้น 1 :   4 - 12 เมษายน




