


ชว่ยใหผู้ข้ายเขา้ใจนโยบาย & ฟีเจอร ์eBay
ปรับตวัไดถ้กูทาง  ยอดขายโตตอ่เนือ่ง

เรือ่งเกีย่วกบัเคส – Selling Limits ตดิตอ่ 
eBay Customer Service จนท. ไทย 
โทร. 001-800-441-8105

eBay Thailand: 
“ความส าเร็จของผูข้าย = ความส าเร็จของเรา”

ชว่ยผูข้ายทีใ่สใ่จพฒันาตนเอง



eBay Thailand: Account Managers

“ความส าเร็จของผูข้าย คอืความส าเร็จของเรา”

เวบ็ไซต ์ชอ่งทางรบัขา่วสาร

1. AM ชว่ยสือ่สาร แจง้ขอ้มลูใหม่ๆ  เพือ่ใหผู้ข้ายปรับตวักอ่นทีจ่ะกระทบตอ่บญัชี

2. ชว่ยวเิคราะหส์ภาพบญัช ีใหค้ าแนะน าในการปรับปรงุ ผูข้ายตอ้งลงมอืท า!

3. ทมี AM ชว่ยหาโอกาสใหผู้ข้ายเขา้แคมเปญ eBay Deals & Events



รุน่ 1 
ปี 2018

รุน่ 2 
ปี 2019



เรยีนออนไลน ์10 คร ัง้ + สง่การบา้น 2 คร ัง้

เม.ย. เม.ย.

พ.ค. พ.ค.

EP. 1 EP. 2

EP. 3 EP. 4

EP. 5 EP. 6

EP. 7 EP. 8

EP. 9 EP. 10

ปิดรับการบา้น Bonus #1

12 เม.ย.  เวลา 4 ทุม่ 

ปิดรับการบา้น Bonus #2

10 พ.ค.  เวลา 4 ทุม่ 

เริม่การบา้น #14 เม.ย.

รับสมัครกจิ Bonus 1

เริม่การบา้น #225 เม.ย.

รับสมัครกจิ Bonus 2

เม.ย. เม.ย.

เม.ย. เม.ย.

เม.ย. พ.ค.

ปิดรบัสมคัร



ประเด็นการเรยีนรู ้ (Course Structure)

1. เปิดตวัโครงการ Boot Camp 2020 และสทิธพิเิศษ Deals & Events 

2. ตรวจ CBT Dashboard ปิดจดุออ่นของรา้น + โจทยก์ารบา้นและโบนัส 1

3. วเิคราะห ์Orders หาจดุแข็ง และ ขอ้ควรรูเ้กีย่วกบัภาษีการขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ 

4. How to: Shipping tips เคล็ดลบัการจัดสง่สนิคา้

5. How to: วธิลีงขายสนิคา้ในหมวด Health & Beauty + โจทยก์ารบา้นและโบนัส 2

6. How to: ค าแนะน าในการจัดการเคส และวธิเีดนิเรือ่งขอ Seller Protection

7. How to: วธิที าโปรโมชัน่แบบตา่งๆ

8. อพัเดทนโยบาย + ฟีเจอรใ์หม ่: Spring Seller Updates 2020

9. How to: ใชฟั้งกช์ัน่ Research (Terapeak) วเิคราะหต์ลาด เลอืกสนิคา้ใหม่ๆ  มาลงขาย

10. Parts Compatibility List (PCL) ส าคญัอยา่งไรเมือ่ลงขายอะไหลย่นต ์eBay Motors 



รางวลัสง่การบา้น 
& รางวลัโบนสั! 



รางวลัสง่การบา้น 

สง่การบา้นครบทกุครัง้ 
จะไดร้ับ ถงุชอ้ปป้ิง 
eBay Bag

ปิดรับการบา้น1 & โบนัส #1

12 เม.ย.  เวลา 4 ทุม่ 

สมคัรเขา้รว่มโครงการไดถ้งึ 
12 เม.ย.  สง่การบา้น#1 ใหท้นั!

ปิดรับการบา้น2 & โบนัส #2

10 พ.ค.  เวลา 4 ทุม่ 



โบนสั Top 
100 Sales

โบนสั Top 100
Performers

รางวลัโบนสั eBay Boot Camp 2020 

พเิศษ!   สายแพ๊ค 100 ทา่นแรก 
ทีม่ยีอดขายรวมสงูสดุ รวมทกุบญัชี

(1 -31 ม.ีค. 2020)

ผูข้ายสายแพ๊ค 100 ทา่นแรก ทีล่งของใหม่
เพิม่ 100 Quality NEW Listings 
ภายใน 2 สปัดาห์ (25 เม.ย. -10 พ.ค.)
รับรางวลัมลูคา่ 1,000 บาท100 รางวลั 

รวมมลูคา่กวา่

1 แสนบาท 100 รางวลั 
รวมมลูคา่

1 แสนบาท
*ผูข้ายทีม่สีทิธิไ์ดรั้บรางวัลตอ้งรว่มกจิกรรมและมคีณุสมบัตติรงตามกตกิาทีท่มีงานก าหนดเทา่นัน้ 
ค าตัดสนิของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ

** ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดกจิกรรมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
และของรางวัลไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอื ของรางวัลอืน่ ๆ ได ้



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



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



โบนสั Top 100
Performers

ผูข้ายสายแพค๊ 100 ทา่นแรก ทีล่งของใหม่
เพิม่ 100 Quality NEW Listings 
ภายใน 2 สปัดาห์ (25 เม.ย. -10 พ.ค.)
รับรางวลัมลูคา่ 1,000 บาท

100 รางวลั 
รวมมลูคา่

1 แสนบาท

ผูข้ายสายแพ็คทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรม ตอ้งสง่การบา้นรอบที่ 1
ใหเ้รยีบรอ้ยภายในวนัที ่12 เมษายน 2020 เวลา 22.00 น. 
และกด “สมคัรกจิกรรมโบนสั 2” ในรอบสง่การบา้น2

ผูข้ายสายแพ็ค ลงสนิคา้เพิม่ไมน่อ้ยกวา่ 100 New Active 
Listings ในบญัช ีeBay ID อนัทีท่า่นใชส้มคัรเขา้รว่ม 
Boot Camp 2020 และเคยสง่หนา้จอเขา้มาแลว้ (สมมตวิา่
กระจายลงสนิคา้บญัชลีะ 20 Listings ใน 5 บญัช ีจะไมนั่บวา่
สอดคลอ้งกบักตกิา) 

ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมโบนัส 2 จะตอ้งสง่การบา้น Boot Camp 2020
ครบทัง้ 2 ครัง้ จงึจะมสีทิธิไ์ดรั้บรางวลั

วธิสีมคัรเขา้รว่มกจิกรรม

ประกาศผลรางวลัโบนสั 2 "Top 100 Performers" 
วนัที ่2 มถินุายน 2020 ทาง Facebook: eBay Thailand  

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

• จะม ีSMS สง่ไปยังผูย้ังผูรั้บรางวลั 100 ทา่น  

• ของรางวลัจะจัดสง่ทาง EMS ไปยังทีอ่ยู ่ตามทีท่า่นใหข้อ้มลูไว ้



eBay Deals & Events 
ชว่ยผูข้ายเพิม่ Traffic ปั๊มยอดขาย



บญัชสีขุภาพด ี+ ดแูลลกูคา้เยีย่ม + มยีอดขายม ัน่คง

→ ผูข้ายมสีทิธิเ์ขา้แคมเปญ eBay Deals & Events

ดทูี ่Dashboard.eBay.com.SG



•

•

•

•

•

•

สทิธพิเิศษโครงการ eBay Deals & Events มหีลายรปูแบบ
ผูข้ายทีม่ผีลงานด ีจะไดรั้บคดัเลอืกเขา้แคมเปญ โดยไดรั้บจดหมายเชญิทางอเีมล ์

+ ตอ้งเขา้ไป Confirm การรว่มแคมเปญที ่Dashboard.eBay.com.SG



ตวัอยา่ง จดหมายเชญิเขา้รว่ม 
eBay Deals & Events 

ผูข้ายตอ้งเขา้ไปกดยนืยนัเขา้รว่มแคมเปญ
Confirm ที ่ Dashboard.eBay.com.SG

• เขา้รว่มแคมเปญเฉพาะ Listing (ไมใ่ชทั่ง้รา้น)
• ตอ้งสงัเกต ราคาสนิคา้วันเริม่-หลังจบแคมเปญ



• เมือ่ลกูคา้จากตลาดเป้าหมาย log in eBay จะเห็น Listing
ทีเ่ขา้รว่มแคมเปญ Primary Deals ที ่Homepage 

• ชว่ยเพิม่ Traffic ไดส้งู

• ผูข้ายทีม่อบสว่นลดเป็น % สงู จะไดต้ าแหน่งทีด่กีวา่

• ผูข้ายทีม่สีทิธิใ์นการขายสนิคา้แบรนดนั์น้ๆ (Authorized Reseller & 
Brand Owner) จะไดรั้บพจิารณาเป็นพเิศษ

เง ือ่นไข

• สนิคา้นัน้ไดรั้บอนุญาตใหข้ายบน eBay Site นัน้ๆ และขายไปสู่

ตลาดปลายทางไดถ้กูตอ้งตามกฎระเบยีบการขาย

• ผูข้ายจัดสง่ไดร้วดเร็ว 
(เฉพาะ US Deals จะตอ้งม ีWarehouse in USA เสมอ)

• ผูข้ายมยีอดขายมั่นคง  ม ีListing ทีข่ายดขีองสนิคา้ตวันัน้ๆ  

• ภาพสนิคา้ ตอ้งใชพ้ืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ ไมม่ขีอบภาพ ไมม่ลีายน ้า



• eBay สง่คปูองลดราคาไปใหผู้ซ้ ือ้ เพือ่กระตุน้การตดัสนิใจซือ้ 

• แคมเปญคปูองลดราคา จะเปลีย่นไปตามฤดกูาล / เทศกาล /
สนิคา้ทีน่ยิมในตลาดเป้าหมาย

เง ือ่นไข

• สว่นลดของคปูอง ทาง eBay และผูข้าย ชว่ยกบัสมทบคนละครึง่ 
(50% eBay + 50% ผูข้าย)

• สนิคา้นัน้ไดรั้บอนุญาตใหข้ายบน eBay Site นัน้ๆ 
และขายไปสูต่ลาดปลายทางไดถ้กูตอ้งตามกฎระเบยีบ
การขาย

• ผูข้ายทีม่สีทิธิใ์นการขายสนิคา้แบรนดนั์น้ๆ (Authorized 
Reseller & Brand Owner) จะไดรั้บพจิารณาเป็นพเิศษ



เมือ่เขา้รว่มแคมเปญ Deals & Events 

ผูข้ายจะไดร้บัการสนบัสนนุจาก eBay

ดา้นสือ่สารการตลาด

• Electronic Delivered Mail (eDM)

• Homepage Banner 

• Mobile: Event banner in eBay APP 

• Deals Banner & strip in Deals hub

• Social Media Paid Search

• Ad Partner Network affiliates 
- Blogger Service
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Site Seller 
Standard

Feedback % 
(More than)

Defect rate 
(less than) Warehouse VAT VERO Delivery 

time Other Policy

US 
AS/eTRS

98% + หา้มเกนิ 2% ตอ้งม ีUSA 
Warehouse

ไมต่อ้ง
จด US 
VAT

No VERO 
record in last 

90 days
หา้มมปีระวตัผิดิ
กฎ VERO 
ในชว่ง 90วนั
ยอ้นหลัง

Handling 
Time 1 วนั

+สง่ถงึ
ภายใน 5 วนั

Global 
AS/eTRS

95% + หา้มเกนิ 5% สง่จากไทยได ้
ไมต่อ้ง
จด VAT

ไมต่รวจประวตัิ
VERO

สง่ถงึภายใน
2-3 สปัดาห์

จัดสง่ไปยังนานา
ประเทศ (ไม ่Block
ประเทศเป้าหมาย)

DE 
AS/eTRS

98% + หา้มเกนิ 2% ตอ้งม ีDE 
Warehouse

ตอ้งมเีลข
DE VAT

ไมต่รวจประวตัิ
VERO

สง่ถงึภายใน
9 วนั

1. ตอ้งม ีListing 
บนไซต ์ebay.DE
2. Listing เขยีน
เป็นภาษาเยอรมัน 
และตอบเมสเสจ

ลกูคา้เป็น
ภาษาเยอรมัน 

เกณฑก์ารคดัเลอืกผูข้ายเขา้รว่ม Deals & Events
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ปจัจยัสูค่วามส าเร็จ 
ในการเขา้รว่มแคมเปญ 
Deals & Events



eBay Marketing Promotions to BUYERS / Viewers

eBay Global มกีารสง่ email ไปแจง้เตอืนลกูคา้ เกีย่วกบัสนิคา้ทีเ่คยเขา้ไปดู (View) เพือ่กระตุน้การซือ้  เชน่

• สนิคา้นัน้มกีารปรับลดราคา  หรอืใหส้ว่นลดเป็นพเิศษ (Price reduced by…)

• มสีนิคา้ทีค่ลา้ยคลงึกนัใหเ้ลอืกจากหลายเจา้ (Still looking…)

• มกีารลงขายใหมอ่กีครัง้ (Relisted Item)

• ใกลปิ้ดประมลูแลว้ (Ending soon)

*ผูข้ายจะไมส่ามารถท าการตลาดไปยัง Viewers ได ้
เพราะผูข้ายไมม่ขีอ้มลูของ Viewers 



DNA ของผูข้ายทีป่ระสบความส าเร็จ!

Growth Mindset 
เปิดใจรับสิง่ใหม ่มองไป
ขา้งหนา้ พัฒนาใหด้ขีึน้ 

Self-learning 
& Adaptive
รูจ้ักหาปลาเอง 
ไมร่อคนอืน่ป้อน 

Take Action!  
ลงมอืท า! ลงของใหมเ่พิม่
ตรวจเชค็ปรับปรงุรา้นทกุวนั

Dream Big, 
Grow Big!
ตัง้เป้าหมายใหญ่
ฮดึสูใ้หส้ าเร็จ!



ท า eBay เปรยีบเสมอืน ว ิง่มาราธอน

ใจสู ้+
ลงมอืท า



กจิวตัรผูข้าย : สูค่วามส าเร็จ

ท าทกุวนั!  รวยทกุวนั!

1. จัดการออเดอร ์ แพ๊คของ สง่ของ

2. ตอบเมสเสจ จัดการเคส

3. อปัเดท Quantity สนิคา้ใน Listing 
ใหต้รงกบัสต็อกทีม่อียู่

4. ปัดฝุ่ น Listing : เพิม่รปู  เปลีย่นรปู  
ปรับราคาขึน้-ลง  ปรับปรงุ Title, Item specifics

5. ลงสนิคา้ใหม ่New Listings ทกุวัน
(ลงมากจะยิง่ม ีTraffic มาก)



ท าทกุสปัดาห์ ท าทกุเดอืน

1. เชค็ Dashboard.eBay.com.SG 
ทกุวันพธุ หลังบา่ย 2 เวลาไทย
ตรวจด ูSEA Service Metrics 
(INR, SNAD) จะไดแ้กไ้ขทัน

2. เชค็ตลาด มองหาสนิคา้ใหม่ๆ  
มาขายเพิม่ (Sourcing)

3. เชค็สถานะการจัดสง่สนิคา้  
เขา้ไปให ้Positive Feedback 
แกผู่ซ้ ือ้

1. เชค็ Seller Level ทกุวันที ่20 
ทกุเดอืน ถา้ตกไป Below Standard ตอ้ง

เรง่แกไ้ขภายใน 10 วนั (ป๊ัมออเดอรด์ว่น)

2. Download Orders (ไฟล ์Excel) มา
วเิคราะหธ์รุกจิ อะไรขายด ี อะไรควร
โละสต็อก  ลกูคา้มาจากประเทศไหน  
ประเทศใดปัญหาเยอะควรรบีบล็อก

3. ขอ Selling Limit เพิม่

กจิวตัรผูข้าย : สูค่วามส าเร็จ



• Auction Listings จะไดข้ึน้อนัดบัตน้ๆ อยา่งนอ้ย 2 ครัง้ 
คอื New Listing กบั Ending Soon → เพิม่ Impressions

• เลอืกสนิคา้ สง่งา่ย ขายคลอ่ง มาลงขายแบบ Auction
เพือ่เพิม่ออเดอรอ์ยา่งเรง่ดว่นใหห้ลดุ Below Standard, 
หลดุปัญหา SEA Service Metrics (INR, SNAD) 
***ถา้มุง่แกปั้ญหา INR ตอ้งจัดสง่แบบม ีTracking 

• เลอืกระยะเวลาลงขาย Auction แบบ 7 วนั หรอื 5 วนั  
เพือ่เพิม่รอบปิดการขาย

เคล็ดลบั! ถา้บญัชเีร ิม่ป่วย 
ใหร้กัษาดว่น ดว้ย Auction Listings




