


How to: วธิลีงขายสนิคา้
ในหมวด Health & Beauty



Health & 
Beauty



Vitamins & Supplements
ผลติภณัฑด์แูลสขุภาพและอาหารเสรมิ



เทรนดส์ขุภาพก าลงัมา

สงัคมผูส้งูวยั คนมกี าลงัซือ้มากขึน้ คา่รกัษาพยาบาลที่
เพิม่สงูข ึน้

คนใสใ่จสขุภาพกนัมากขึน้ จาก 3 ปจัจยั

Source: PRNewswire (2019), Statista (2019)



195 Billion USD 

by 2025

อตัราการเตบิโต 7.8%

Source: PRNewswire (2019), Statista (2019)

US market

43 Billion USD

(22% of global)

98% of Supplements 

คอืสนิคา้จ าพวก 
Vitamins & Minerals

มลูคา่ผลติภณัฑด์แูลสขุภาพและอาหารเสรมิ

Global market

64% to 75%
ผูบ้รโิภคในวยัผูใ้หญ่
(2008-2018)

คดิเป็นจ านวน 

+25 ลา้นคน

1. USA
2. UK
3. DE
4. AUS

ตลาดผูซ้ือ้ Top 4
บน eBay



ประเภท Supplement ทีข่ายด ี 

Supplements
Omega, Probiotic, Collagen, Glucosamine, Fish Oil, 

Enzyme, EPA, Biotin, DHA, CoQ10, Anti-Oxidant

Vitamins Vitamin D, Multi-Vitamin, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin E

Specialties Joint, Ear, Skin, Hair, Brain, Immune, Nails, Eye, Sleep, 
Heart

Mineral Magnesium, Calcium, Iron, Zinc

Women’s Health DIM, Natal



ชนดิแบบของ Supplement (เรยีงมาก - นอ้ย)



Beauty Products
ผลติภณัฑเ์สรมิความงามทีเ่ป็นทีน่ยิม
ขายบน eBay

• เครือ่งส าอางค์
• สกนิแคร์
• แฮรแ์คร์
• ผลติภณัฑท์ าความสะอาดรา่งกาย
• ฯลฯ



1. <=$5 2. [$5,$10] 3. [$10,$20] 4. [$20,$50] 5. [$50,$100] 6. >$100

2017

2018

2019

ราคาขายสนิคา้ Beauty Products ของผูข้ายไทย 

ของราคานีข้ายงา่ย



แบรนดไ์ทย ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของชาวตา่งชาติ



❖ การสรา้ง แบบมอือาชพีเป็นอยา่งไร

❖ ทีสุ่ม่เสีย่งตอ่การละเมดินโยบายการขายสนิคา้ประเภทอาหารและยา

❖ ขายสนิคา้ ตอ้งแมน่กฎ 

❖ หากไดร้บัการแจง้เตอืนจาก แลว้ ควรปฏบิตัอิยา่งไร

❖ ตวัอยา่ง Listing ทีไ่มแ่นะน าใหล้งขาย



การสรา้ง แบบมอือาชพีเป็นอยา่งไร

• ควรใสม่ากกวา่ ภาพ ใสไ่ดม้ากสดุ ภาพ
• ภาพแรกควรใชพ้ืน้ขาว ไมม่ลีายน ้า ไมม่ขีอบ ไมม่ตีวัอกัษร
• มองเห็นฉลาก ภาษาองักฤษ) ชดัเจน
• วธิกีารใชผ้ลติภัณฑ ์อาจเป็นภาพประกอบ หรอื ใสเ่ป็น ภาษาองักฤษ เพือ่งา่ยตอ่การเขา้ใจ
• สว่นประกอบทีเ่ป็น ของผลติภัณฑ ์เชน่ ใหผู้ซ้ ือ้สงัเกตเห็นไดง้า่ย
• ค าอธบิายประเภทผลติภัณฑ ์เชน่ เป็นตน้

• เลอืกภาพทีด่เูป็นมอือาชพี

ลกัษณะภาพสนิคา้ทีแ่นะน า

• ภาพสนิคา้ทีไ่มม่ฉีลากเป็นภาษาองักฤษ → อาจสง่ผลใหถ้กูเอา ลง เนือ่งจากตามกฏหมาย อนุญาต
เฉพาะการลงขายสนิคา้ทีซ่ ือ้ไดโ้ดยไมต่อ้งมใีบสัง่แพทย์ และตอ้งมฉีลากภาษาองักฤษ

แสดงสว่นประกอบใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน
• ใชภ้าพทีส่ ือ่เกนิจรงิ → อาจท าใหผู้ซ้ ือ้คาดหวังเกนิกวา่ผลลพัธจ์รงิ อาจท าใหถ้กูเปิด เคส ดว้ย

เหตผุล หรอือาจท าให ้ ถกู และโดนระงับการขาย 
• ภาพไมน่่าดไูมด่งึดดู หรอืภาพทีส่ ือ่ไปในเชงิอนาจาร→ ภาพสนิคา้ดไูมเ่ป็นมอือาชพี ไมน่่าเชือ่ถอื 
• ใสภ่าพนอ้ยเกนิไปเพยีง 1-2 ภาพ และภาพมคีวามละเอยีดต า่ → ผูซ้ ือ้เห็นภาพทีไ่มช่ดัเจน ไมส่ามารถขยายภาพได ้ลด

โอกาสในการขายสนิคา้ได ้

ลกัษณะภาพสนิคา้ทีไ่มแ่นะน า



ภาพแรก พืน้ขาว
ไมม่ลีายน า้
ไมม่ขีอบ
ไมม่ตีวัอกัษร
มองเห็นฉลากชดัเจน

ภาพผลติภณัฑ์
ตา่งๆมมุ ชว่ยให้
ตดัสนิใจซือ้งา่ยข ึน้

วธิกีารใชผ้ลติภณัฑ์

ตวัอยา่งภาพสนิคา้ทีแ่นะน า

ค าอธบิายรายละเอยีด
ผลติภณัฑ์

ตวัอยา่ง 2

ภาพแรก พืน้ขาว
ไมม่ลีายน า้
ไมม่ขีอบ
ไมม่ตีวัอกัษร
มองเห็นฉลากชดัเจน

สว่นประกอบ
ส าคญั

Feedback จาก
ผูใ้ชจ้รงิ

การใชผ้ลติภณัฑ์ ค าอธบิายสรรพคณุ
ของผลติภณัฑ์

ความนา่เชือ่ถอืของ
ผลติภณัฑ์

ภาพผลติภณัฑ์
ตา่งๆมมุ ชว่ยให้
ตดัสนิใจซือ้งา่ยข ึน้

ภาพผลติภณัฑ์
ตา่งๆมมุ ชว่ยให้
ตดัสนิใจซือ้งา่ยข ึน้

ตวัอยา่ง 1



ลกัษณะการสรา้ง Title ทีแ่นะน า

• Keyword 5 ค าแรกส าคญั ใสใ่หค้รบ 80 ตวัอกัษรเนน้วา่สนิคา้คอือะไร จดุเดน่ สรรพคณุ แบรนด์
• ไมใ่สข่อ้ความเกนิจรงิ ไมอ่วดอา้งสรรพคณุเกนิจรงิ 

→ อาจท าใหผู้ซ้ ือ้คาดหวังเกนิกวา่ผลลพัธจ์รงิ อาจท าใหถ้กูเปิด เคส Return ดว้ยเหตผุล Item not as described 

เชน่ Bleaching White, Fast Burning, Youthful Herbal เป็นตน้ และอาจท าให ้Listing ถกู Ended
• เลอืกใชค้ าทีเ่หมาะสม ควรตรวจสอบใหด้วีา่ US FDA อนุญาตใหข้ายสนิคา้ทีม่สีว่นผสมนัน้ โดยไมต่อ้งใชใ้บสัง่แพทย์
• ตวัอยา่ง Keyword ทีไ่มค่วรใช ้เชน่ Melatonin, Sleeping Aid, Youthful Herbal, Kojic Acid, Malesma เป็นตน้

การสรา้ง Listing แบบมอือาชพีเป็นอยา่งไร

[Ingredients, Substance]

โครงสรา้งTitle ทีแ่นะน า

Keyword: 1. [Brand]  2. [Ingredients, Substance]  3. [Quantity, Unit] 4. [Format]

ตวัอยา่ง

[Brand] [Quantity, Unit][Format] 



ตวัอยา่ง 1

ตวัอยา่ง 3

ตวัอยา่ง 2

ตวัอยา่ง 4

ตวัอยา่ง Title ทีแ่นะน า



ตวัอยา่ง 7

ตวัอยา่ง 9

ตวัอยา่ง 8

ตวัอยา่ง 10

ตวัอยา่ง 5 ตวัอยา่ง 6

ตวัอยา่ง Title ทีแ่นะน า



• กรอกรายละเอดีขอ้มลูสนิคา้ที ่ เขา้ถงึได ้
• เขยีนใหส้อดคลอ้งกบั จะชว่ยใหต้ดิหนา้ ไดด้ขี ึน้ เชน่สว่นประกอบส าคญั สรรพคณุ วธิกีารใช ้ชือ่

• ใสเ่ลข (หากม)ี ซึง่เป็นเลขทีแ่สดงรหสัสนิคา้แบบสากล เชน่ บนหบีหอ่สนิคา้ ถา้สนิคา้ที่
เหมอืนกนัควรใชเ้ลข เดยีวกนัเพือ่ให ้ ตดิงา่ยขึน้ ถา้เลข ทีแ่ตกตา่งจากสนิคา้ของเราอยา่เอามาใช ้

เพราะเลขรหสัตา่งกนั
• ควรกรอกขอ้มลูมากกวา่ ชอ่งเพือ่ให ้ ตดิงา่ยมากขึน้ ยิง่ใสม่ากยิง่เพิม่โอกาสในการ ตดิ

Item Specifics ทีแ่นะน า

การสรา้ง Listing แบบมอือาชพีเป็นอยา่งไร

ตวัอยา่ง



• เนน้ เรยีบงา่ย ใชเ้ป็น ใสบ่รรยายสรรพคณุ จดุขาย-จดุเดน่ ขัน้ตอนการใช ้สว่นประกอบส าคญั
• ลดการใช ้ ไมค่วรใส ่ ถา้ม ี ตอ้งเป็น 
• หา้มใสค่ าวา่ และหา้มใสข่อ้มลูการตดิตอ่ผูข้ายนอก 
• ควรแจง้อตัราคา่จัดสง่ และนโยบายรับคนื เปลีย่นสนิคา้ (อยา่งนอ้ยตอ้งรับคนื เปลีย่น ภายใน วัน โดยผูข้ายกบัผูซ้ ือ้

จะตอ้งตกลงกนัเองเรือ่งคา่ใชจ้า่ยในการสง่คนื)

Description แนะน า

การสรา้ง Listing แบบมอือาชพีเป็นอยา่งไร

ตวัอยา่ง



ใช ้Listing Variation เพือ่ดงึ Traffic

• ชว่ยใหเ้ก็บ รวมกนัทกุชิน้ ท าให ้ โชวข์ ึน้ในหนา้แรกๆ
• เพิม่โอกาสในการขาย โดยผูซ้ ือ้สามารถเลอืกกลิน่ ส ีขนาด ไดง้่ายขึน้ จาก นัน้ๆ ไมจ่ าเป็นตอ้ง หาตอ่

การสรา้ง Listing แบบมอือาชพีเป็นอยา่งไร



ใช ้Marketing Tools เพือ่ดงึ Traffic → →→ Promotion Manager

• เพิม่ กระตุน้ยอดขาย ดว้ยการท าแคมเปญลดราคาสนิคา้เมือ่ซือ้สนิคา้หลายชิน้ แถมของสมนาคณุ เป็นตน้ 
• ขยาย เพิม่โอกาสในการขายใหก้บัสนิคา้อกีชิน้นงึ

• ศกึษาเพิม่เตมิไดท้ี ่ *ตอ้งม ีeBay Store จงึจะสรา้ง Promotion ได้

ตวัอยา่ง ตวัอยา่ง รวมแพ็คสนิคา้ (ผูข้ายจดั Group สนิคา้เองไมจ่ าเป็นตอ้งผา่น 
Promotion Manager)

การสรา้ง Listing แบบมอือาชพีเป็นอยา่งไร

https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/promotions-manager.html


ใช ้Marketing Tools เพือ่ดงึ Traffic → →→ Promotion Manager

ตวัอยา่ง ต ัง้แบบ Markdown Sale Event ตวัอยา่ง ต ัง้แบบ Order Size Discount

BUY 5 GET 1 FREE [NARUKO ] Moisturizing Oil-Control Repairing 

Facial Mask 1pc NEW



ใช ้Marketing Tools เพือ่ดงึ Traffic → →→Promoted Listing

• เพิม่ ดว้ยการให ้ ชว่ยโปรโมท ดนั ขึน้ไปขา้งบน
• ชว่ยเพิม่โอกาสที ่ผูซ้ ือ้จะมองเห็น สรา้งโอกาสในการขายมากขึน้
• โอกาสทอง คา่ เสยีเฉพาะ ทีข่ายไดเ้ทา่นัน้ เมือ่ผูซ้ ือ้จา่ยเงนิซือ้สนิคา้ภายใน วัน หลงัจากทีก่ด ทีเ่ราโปรโมทไว ้

• ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

จะชว่ยน าเสนอสนิคา้ของทา่น ทีค่ลา้ยคลงึกับสิง่ทีผู่ซ้ ือ้เคยคลกิดหูรอืเคย Search

จะแสดงผลใน ทีค่ลา้ยๆกัน เพือ่เพิม่โอกาสการขายและการแขง่ขนั

ตวัอยา่ง สมมตวิา่ผูซ้ ือ้กดดสูนิคา้แบรนดเ์ดยีวกนั ก็จะปรากฎ Sponsored Item (ซึง่ก็คอื Listing ทีท่า่นโปรโมท)

การสรา้ง Listing แบบมอือาชพีเป็นอยา่งไร

https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/promoted-listings.html


• สนิคา้ทีต่อ้งมใีบสัง่แพทยจ์งึจะซือ้ได ้ (Prescription Medicine) หรอืมสีว่นประกอบยาควบคมุพเิศษ (Controlled Drug)
เชน่หา้มขายยาแกอ้กัเสบ, คอนแทคเลนส,์ Retinols, Melasma, ฮอรโ์มนเพศ, Weight Loss, Hair Loss หากจะขายตอ้ง
เป็นไปตามที ่US FDA อนุญาตใหซ้ือ้-ขาย 

• สนิคา้ที ่Over Claim อา้งสรรพคณุเกนิจรงิ เชน่ Burn fast slim, GLUTA Glutathione 1500000 mg, Bleaching 
Whitening Skin, Super Extra Whitening

• สนิคา้ทีไ่มแ่สดงสว่นประกอบส าคญัทีช่ดัเจน (Undeclared Ingredient) ไมน่่าเชือ่ถอื
• สนิคา้ทีไ่มม่ ีLabel ภาษาองักฤษ

ขายสนิคา้ ตอ้งแมน่กฎ 

ผูข้ายจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายสากล โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขาย อาหารเสรมิ ยา เวชส าอางค ์หรอืผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพ 
แมว้า่สนิคา้บางชนดิอาจจะหาซือ้ขายไดท่ั้วไปในประเทศไทย แตบ่างตวัไมส่ามารถลงขายที ่eBay ได ้เพราะจะตอ้งซือ้ขาย
ตามใบสัง่แพทยเ์ทา่นัน้ตามกฎของ US FDA

ฉะนัน้ผูข้ายจงึจ าเป็นตอ้งศกึษาสว่นประกอบของสนิคา้ วา่มสีารออกฤทธิท์ีอ่นุญาตใหซ้ือ้ขายแบบไมต่อ้งใชใ้บสัง่แพทยไ์ด ้
หรอืไม ่ ตอ้งไดค้ าตอบวา่เป็น OTC: Over-the-counter เทา่นัน้ จงึจะขายบน eBay ไดโ้ดยไมผ่ดิกฏ US FDA โดยเชค็ไดท้ี่

ทีสุ่ม่เสีย่งตอ่การละเมดินโยบายการขายสนิคา้ประเภทอาหารและยา

https://ebaythailand.co.th/usfda/


หากไดร้บัการแจง้เตอืนจาก หรอืโดน แลว้ ควรท าอยา่งไร?

• ไมล่งสนิคา้ทีไ่ดรั้บการแจง้เตอืนอกี ลบ Listing ออกจากหลงับา้น เพราะอาจจะท าใหโ้ดนเพิม่บทลงโทษ เชน่ โดนระงับการ
ขายชัว่คราว 7-10 วัน หรอืหากยังไมป่รับปรงุแกไ้ขอกี จะถกูระงับการขายถาวร 

• ไมค่วรลงสนิคา้ประเภทเดมิๆ หรอืมสีารประกอบเดมิๆ ทีไ่มใ่ช ่OTC หรอืไมส่ามารถซือ้ขายโดยไมม่ใีบสัง่แพทย์
• ใหล้งสนิคา้ทีแ่สดงสว่นประกอบชดัเจน และมสีว่นประกอบที ่US FDA อนุญาตใหซ้ือ้-ขายได ้ไมเ่ป็น Prescription

Medicine และไมม่สีว่นประกอบของ Controlled Drug
• ใหล้งสนิคา้ทีม่ ีLabel ภาษาองักฤษ 

• ปรับปรงุ Listing ใหม้คีณุภาพ 
• → ภาพดเูป็นมอือาชพี เห็นฉลาก สว่นประกอบส าคญั วธิกีารใชช้ดัเจน
• → Title ดว้ยค า Keyword ทีเ่หมาะสม ไมใ่ชค้ าอวดอา้งสรรพคณุเกนิจรงิ
• → Item specifics ครบถว้น ขัน้ต า่ควรใสม่ากกวา่ 6 ชอ่ง
• → Description เนน้เรยีบงา่ย ใชเ้ป็น ใสบ่รรยายสรรพคณุ จดุขาย-จดุเดน่ ขัน้ตอนการใช ้สว่นประกอบ

ส าคญั เงือ่นใขการจัดสง่ หากใสล่งิคจ์ะตอ้งเป็น ลงิค์
• → ใช ้ เชน่ หรอื เพือ่เพิม่ ใหก้บัรา้น



ตวัอยา่งสนิคา้ทีไ่มแ่นะน า เนือ่งจากเคยพบวา่โดน Listing Ended บอ่ยคร ัง้

ใส ่Description บรรยายสรรพคณุเกนิจรงิ (Over Claim)  ไมม่ฉีลากภาษาองักฤษ
ไมแ่สดงสว่นประกอบเป็นภาษาองักฤษ



สนิคา้ทีต่อ้งมใีบส ัง่แพทย์ (Prescription Medicine) เมือ่ซือ้ขายในตา่งประเทศ 
เพราะมสีว่นผสมเป็นสารออกฤทธิท์ ี ่US FDA ควบคมุใกลช้ดิ

ตวัอยา่งสนิคา้ทีไ่มแ่นะน า เนือ่งจากเคยพบวา่โดน Listing Ended บอ่ยคร ัง้



แหลง่ความรูเ้พ ิม่เตมิ (ภาษาองักฤษ)

1. Removed Listings คอือะไร?
https://www.ebay.com/help/selling/listings/creating-managing-listings/removed-listings?id=4656

2. ค าแนะน าส าหรับการลงขายสนิคา้ประเภทอาหาร
https://www.ebay.com/help/policies/prohibited-restricted-items/food-policy?id=4295

3. ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ทีห่า้มขายและจ ากดัการขาย
https://www.ebay.com/help/policies/prohibited-restricted-items/prohibited-restricted-items?id=4207

4. นโยบายสารออกฤทธิป์ระเภทยาเสพตดิและยาเสพตดิ
https://www.ebay.com/help/policies/prohibited-restricted-items/drugs-drug-paraphernalia-policy?id=4333

5. วธิกีารตรวจเชค็สว่นประกอบของสนิคา้ วา่มสีารออกฤทธิท์ีอ่นุญาตใหซ้ือ้ขายแบบไมต่อ้งใชใ้บสัง่แพทยไ์ดห้รอืไม ่โดย
เชค็ไดท้ี่
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/

(ตอ้งไดค้ าตอบวา่เป็น OTC: Over-the-counter เทา่นัน้ จงึจะขายบน eBay ไดโ้ดยไมผ่ดิกฏ US FDA)

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ ี ่ @eBaythailand

https://www.ebay.com/help/selling/listings/creating-managing-listings/removed-listings?id=4656
https://www.ebay.com/help/policies/prohibited-restricted-items/food-policy?id=4295
https://www.ebay.com/help/policies/prohibited-restricted-items/prohibited-restricted-items?id=4207
https://www.ebay.com/help/policies/prohibited-restricted-items/drugs-drug-paraphernalia-policy?id=4333
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/



