
เคล็ดลบัการจดัสง่สนิคา้



ทบทวนความรู ้
การต ัง้คา่
Shipping details 
ในหนา้ Listing



หมายถงึ

การสง่สนิคา้ภายในสหรัฐฯ [กรณีผูข้ายไทย คอื วธิกีารสง่สนิคา้ไปยังลกูคา้ในสหรัฐฯ]
ผูข้ายไทยจ าเป็นตอ้งใสต่วัเลอืกการจัดสง่จากนอกสหรัฐฯ ( From outside US) โดย
ลกูคา้ในสหรัฐฯ จะเห็นรายละเอยีดการจัดสง่ในชอ่งนี้

Domestic Shipping
= ผูซ้ือ้อยูใ่นสหรัฐฯ

5. Handling Time คอื ระยะเวลาเตรยีมสนิคา้กอ่นจัดสง่  
ควรเลอืกเวลาทีส่ามารถท าไดจ้รงิ แตอ่ยา่ลมืวา่ยิง่จัดสง่
ไดเ้ร็ว ยิง่ดงึดดูลกูคา้
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1.Domestic Shipping เลอืกเป็น Flat: same cost to all buyers

3. Cost ใสค่า่ขนสง่ในชอ่งนี ้หากรวมคา่สง่ในราคา
สนิคา้แลว้เลอืก Free shipping (คดิราคาขนสง่จาก
ไทยถงึบา้นลกูคา้ในสหรัฐฯ)
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4. Offer another service หากตอ้งการเพิม่ตัวเลอืก
การขนสง่มากกวา่ 1 วธิี

2. Services เลอืกได ้ 3 แบบตามความสามารถในการจัดสง่



วธิกีารเลอืก Services ส าหรบั Domestic Shipping (สง่ไป USA) 

Economy ตวัอยา่งเชน่: 

ปณท: ePacket, ลงทะเบยีน
ระหวา่งประเทศ, Airmail 

DHL eCommerce: Packet 
Standard, Packet Plus

เลอืกได้ 3 แบบ โดยดจูาก
เวลาในการจดัสง่

ผูข้ายควรเทยีบระยะเวลาการจัดสง่ของบรกิาร
ขนสง่ทีจ่ะใช ้กอ่นเลอืกตัง้คา่ Shipping Service

Standard ตวัอยา่งเชน่: 

DHL eCommerce: 
Parcel DirectExpedited ตวัอยา่งเชน่: 

ปณท: EMS, CourierPost

FedEx Express, DHL 
Express, UPS



หมายถงึ

การสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ [ผูข้ายสง่จากไทยไปประเทศอืน่ๆ ท่ัวโลกทีไ่มใ่ชส่หรัฐอเมรกิา] 
ผูซ้ือ้ในตา่งประเทศทีไ่มใ่ชส่หรัฐฯ จะมองเห็นรายละเอยีดการขนสง่ในสว่นนี้

3.Services เลอืกตามบรกิาร
จัดสง่ทีท่ าไดจ้รงิ

4.Cost ใสค่า่ขนสง่ในชอ่งนี ้หาก
รวมคา่สง่ในราคาสนิคา้แลว้เลอืก
Free shipping

7.Item location ทีอ่ยูข่องสนิคา้ ผูข้ายตอ้งระบ ุ
Item Location ใหต้รงกบัทีอ่ยูจั่ดสง่ตน้ทาง (Ship-
from address) 

หาก Item Location ไมต่รงกบัทีอ่ยูต่น้ทาง มคีวาม
เสีย่งที ่Listing อาจถกูเอาลงหรอืไมป่รากฎบนหนา้
search ตลอดจนถกูจ ากดัการขายหรอือาจโดนแบน
ในทีส่ดุ

ตวัอยา่งทีไ่มค่วรท า  
Location:  Pathum Thani, Thailand แตส่ง่ของออกจากจนี
Location:  Utah, USA แตใ่ช ้Carriers สง่จากจนี/ไทย
Location:  Asia, Thailand

1.International Shipping 
เลอืกเป็น Flat: same cost to 
all buyers

International Shipping
= ผูซ้ือ้อยูน่อกสหรัฐฯ

6.Exclude shipping locations สามารถ Block ประเทศทีไ่มต่อ้งการขาย
ไป กรณีเป็นประเทศทีเ่กดิปัญหาจากการขนสง่บอ่ยครัง้ เพือ่ป้องกนัขอ้พพิาท
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2.Ship to กรณีสามารถสง่ได ้
ทั่วโลก เลอืก Worldwide แต่
หากตอ้งการระบปุระเทศทีจ่ะสง่
ใหเ้ลอืก Choose custom 
location 



วธิกีารสรา้งตารางคา่สง่ 
(Shipping Rates Table)

กรณีตวัอยา่ง :  ผูข้ายไมค่ดิคา่สง่ (จัดสง่ฟร!ี) ไปยังปลายทางหลายประเทศ  
แตต่อ้งการคดิคา่จัดสง่เป็นพเิศษเฉพาะการสง่ไปยัง “แคนาดา” 

โดยหากเป็นลกูคา้แคนาดา สามารถเลอืกไดว้า่จะใหส้ง่แบบ “ดว่นพเิศษ” (Expedited service) 
หรอืใหส้ง่แบบประหยัด/ปกต ิ(Economy International Shipping เชน่ ePacket)
ซึง่ผูข้ายจะคดิคา่สง่ทัง้ 2 แบบ ในราคาตา่งกนั



กดที ่View เพือ่ด ู(ถา้เราเคย
สรา้งเงือ่นไขคา่สง่ไวแ้ลว้)

หรอืกด Create
เพือ่สรา้งเงือ่นไข
คา่จัดสง่แบบใหม่

ไปที ่(ใน Listings)
Shipping Details 

วธิกีารสรา้ง
ตารางคา่สง่ 
(Shipping 
Rates Table)



ติ๊กชอ่งประเทศทีเ่ราตอ้งการเสนอวธิจัีดสง่ดว่น
ใหก้บัลกูคา้ (Expedited Service) เป็นบรกิาร
Courier Grade เชน่ FedEx, DHL Express, 
UPS เป็นตน้

ในตวัอยา่งนี ้ เลอืกเสนอบรกิารจัดสง่ดว่นพเิศษ 
ไปยังแคนาดา เทา่นัน้ 



ตัง้ชือ่ตาราง
(เงือ่นไขการจัดสง่)นี้

สรา้งตาราง (เงือ่นไขการจัดสง่) อนัใหม่

ก าหนดคา่สง่แบบดว่นพเิศษ (ถา้ม)ี

หากตอ้งการเพิม่ประเทศ
ปลายทาง และคดิคา่สง่
ดว่นพเิศษ (Expedited)
คนละราคากนั ใหค้ลกิตรงนี้
เพือ่เพิม่ประเทศ

ก าหนดคา่สง่ Economy International Shipping 

ตัวอยา่งนี ้คอื ผูข้ายเลอืก 
“ฟรคีา่จัดสง่” ส าหรับปลายทาง
ประเทศในเหลา่นี้
(เขา้ไปเลอืกรายชือ่ไดท้ลีะประเทศ)

แตส่ าหรับ “แคนาดา” คดิคา่สง่ $15เสร็จแลว้ กด Save 
(เขา้มาแกไ้ขตาราง

ไดเ้สมอ)
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ตัวอยา่งนี ้คอื ผูข้ายคดิคา่สง่ดว่นพเิศษ
ไป “แคนาดา” ทีร่าคา $30 โดยไมม่ี
บรกิารสง่ดว่นพเิศษไปประเทศอืน่เลย
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เมือ่เราใชต้ารางเงือ่นไขการจัดสง่ (Shipping Rates Table) โดยมบีรกิารหลายอยา่ง และคดิคา่สง่ไมเ่ทา่กนั 
กอ่นทีผู่ซ้ ือ้จะเห็นวา่คา่สง่คอืเทา่ใด  ผูซ้ ือ้จะตอ้งกดเลอืกประเทศปลายทางกอ่น



สมมตวิา่ เลอืกปลายทางจัดสง่เป็น “แคนาดา” ก็จะเห็นตวัเลอืกวธิสีง่ และราคาคา่สง่ ในลกัษณะตาราง ตามตวัอยา่งนี้

สง่ดว่น

สง่ประหยัด/ปกติ



• ขณะทีส่รา้งตาราง ใหผู้ข้ายยดึหลกัวา่ “คา่สง่ราคาเทา่นี้ ฉนัจะจดัสง่ดว้ยวธิี [ประหยัด/ปกต ิ
Economy International Shipping] ไปยงัประเทศใดบา้ง”
*** ประเทศใดทีเ่ราจะคดิคา่สง่ราคาอืน่ ไมใ่ชร่าคานี ้เราก็อยา่ติ๊กเลอืกชือ่ประเทศนัน้มาเขา้กลุม่ราคานี้ ***

• สมมตวิา่ ผูข้ายตอ้งการเสนอราคาจัดสง่แบบดว่น Expedited Services ไปไดห้ลายประเทศ แตจ่ะคดิ
คา่สง่ดว่นในอตัราตา่งกนั ผูข้ายก็สามารถเพิม่ชือ่ประเทศเขา้ไปในตาราง Expedited service ทลีะ
ครัง้ๆ แลว้คอ่ยระบคุา่สง่ดว่นอยา่งเจาะจงทลีะประเทศๆ ไป 

• สรปุคอื ถา้หากจะคดิคา่สง่ไมเ่ทา่กนั ก็อยา่เลอืกประเทศเหลา่นัน้มากองรวมกนั “ใหย้ดึทีอ่ตัราคา่สง่
เป็นหลกั แลว้จงึเลอืกประเทศทีจ่ดัสง่ดว้ยอตัรานีไ้ด”้ 

ขอ้สงัเกต! การสรา้งตารางคา่ขนสง่ 



ขอ้ควรปฎบิตั ิดา้น Shipping เพือ่บญัชสีขุภาพดี

1. สง่ของภายใน Handling Time ทีเ่ราต ัง้ไว ้ (ถา้ไดรั้บ A-Scan ภายใน Handling Time จะป้องกนั Late Shipment)

2. ควรสง่แบบม ีA-Scan และ D-Scan และอพัโหลด Tracking ใหท้นับา่ย 2 ในไทย → ชว่ยใหเ้ป็น eTRS งา่ยขึน้

[สงัเกต eBay Official Time (PST) และ Pacific Day Light Saving Time]

3. มสีต็อกสนิคา้ พรอ้มสง่ทนัที (ไมค่วรขายสนิคา้ทีเ่ราไมม่สีต็อก เพราะเสีย่งตอ่บญัชเีน่า)

4. เลอืก Shipping Options ทีถ่กูตอ้ง + เราท าไดจ้รงิ เชน่ “Economy shipping from Outside of US (11-23days)”

5. Block Countries ประเทศทีม่กัมปีญัหาในการสง่ ควร Block ไปบา้ง หรอืตอ้งจัดสง่แบบทีเ่หมาะสม  เชน่

Canada – สง่แบบ ePacket หรอื Express เทา่นัน้!

Australia – ถา้สง่แบบ DHLeC PacketPlus / ePacket Thailand Post จงึจะม ีD-Scan

(ถา้สง่แบบ ปณท. ลงทะเบยีน ไมม่ ีD-Scan)

ประเทศทีอ่าจเกดิปัญหาดา้นการจัดสง่ไดง้า่ย  เชน่  พัสดสุญูหาย  สง่ไดช้า้มาก หรอืไมม่ ีZip Code 

ท าใหไ้มส่ามารถยนืยัน D-Scan ได ้เชน่ Brazil, Chile, Peru, Israel, Morocco, Mexico, Mauritius

6. ตดิตามขา่วสารสถานการณ์โลกทีอ่าจกระทบตอ่การขนสง่ เชน่ พายทุอรน์าโด เหตกุารณ์ COVID-19 เป็นตน้



✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓  ✓  ✓  ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เปรยีบเทยีบบรกิารขนสง่จากไทย

eBay แนะน าใหจั้ดสง่แบบมี D-Scan เพือ่ลดปัญหาสนิคา้ไปไมถ่งึผูรั้บ 
(Item Not Received: INR) และดตีอ่สขุภาพบญัชเีรือ่ง SEA Service Metrics



สิง่ทีผู่ข้ายควรท า เมือ่พบวา่ Tracking มปีญัหา

Carriers

สนิคา้

- ตรวจสอบกบั Carrier วา่สนิคา้ Lot นี ้สญูหายหรอืเปลา่ สญูหายตอนไหน  ของทีส่ง่ออกไปชว่งนัน้
มปัีญหากนัหมดเลยหรอืเปลา่   *ควรขอเอกสารการดแูลรับผดิชอบจาก Carriers หรอืเคลมประกนั

- ตรวจสอบวา่ สนิคา้ทีเ่ราขาย มปัีญหาในการสง่หรอืเปลา่ เชน่ เป็นสิง่ทีห่า้มสง่ทางไปรษณีย ์
จงึตกีลับ เชน่ แบตเตอรี ่ของเหลว

วธิกีารท างานของตวัเอง

- เราเลอืก Carrier ในระบบของ eBay ไวถ้กูตอ้งหรอืเปลา่?

- เราสะกดผดิ/กรอกเลข Tracking ผดิหรอืเปลา่?

- ตรวจสอบวา่ สนิคา้ทีเ่ราขาย มตีวัไหนทีไ่มไ่ดส้ง่ออกไปหรอืเปลา่ 
ตกคา้งอยูก่บัเรา (ลมืสง่ออกไป)?

เราค านวณ Handling 
Time ถกูตอ้ง + 
ท าไดจ้รงิหรอืเปลา่?




