


จดัการเคสแบบมอืโปร!

& วธิเีดนิเร ือ่งขอ Seller Protection  



จดัการเคสแบบมอืโปร!

1. จัดสง่สนิคา้แบบม ีA-Scan ภายใน Handling Time 
D-Scan ภายใน EDD: Estimated Delivery Date 
จะมโีอกาสชนะเคส  ไดรั้บ Seller Protection มากทีส่ดุ

2. ตดัไฟต ัง้แตต่น้ลม :
- Block ประเทศปลายทางทีม่ปัีญหาบอ่ย
- Block ประเทศทีไ่มม่ ีZipcode (เพราะจะไมม่ ีD-Scan) 
- Block ลกูคา้นสิยัไมค่อ่ยด ี 

3. เสยีนอ้ย ดกีวา่เสยีมาก : ธรุกจิ คอืการลงทนุ  
การดแูลลกูคา้ทีด่ ีคอืการลงทนุเพือ่โอกาสทีจ่ะเตบิโต



Q1 : ขอเคล็ดลบั ป้องกนัเคส 

ค าตอบ: “คาถาป้องกนัเคส 5 ขอ้”  

1. สนิคา้ราคาแพง  จดัสง่แบบดว่น Express เทา่น ัน้
แพ็คอยา่งด ี ทุม่ไดไ้มแ่ตกไมพ่ัง

2. สนิคา้ราคาถกู  คนืเงนิปิดเคสภายใน 3 วนั ไมคุ่ม้ทีจ่ะ

ตดิ Defect เพราะสนิคา้ราคาถกู  [เวลาจะแก ้Defect / Below standard
/ SEA Service Metrics ทัง้ INR, SNAD มักจะตอ้งป๊ัมออเดอร ์ราวๆ 
300+ ออเดอร ์ภายในเวลาอนัสัน้]

3. Exclude Ship-to countries บล็อกประเทศทีม่ปัีญหา
ดา้นการขนสง่อยูเ่ป็นประจ า หรอืพบเจอลกูคา้ทีไ่มด่บีอ่ยๆ 

4. ต ัง้คา่ Buyer Requirements / Block buyers
คดักรองลกูคา้ทีไ่มด่อีอกไป

5. ต ัง้สต ิอยา่สง่สนิคา้ผดิ!

ตวัอยา่งการแพ็คทีด่ี



Q2 : เวลาผูซ้ ือ้เปลีย่นใจ ท าไมผูซ้ือ้ไมย่กเลกิออเดอรเ์อง 
แตม่าขอใหผู้ข้ายยกเลกิออเดอรใ์ห?้

ค าตอบ: ในบางคร ัง้  ผูซ้ ือ้ยกเลกิออเดอรด์ว้ยตนเองไมไ่ด้ ตอ้งมาขอใหผู้ข้าย
ยกเลกิให ้ เพราะปุ่ มยกเลกิการซือ้ “Cancel my order” จะหายไปหลงัจา่ยเงนิ
ไปแลว้ 1 ช ัว่โมง

สิง่ทีผู่ข้ายควรท า 

• ถา้หากผูซ้ ือ้ตดิตอ่มาขอใหเ้รายกเลกิออเดอรใ์ห ้ ผูข้ายสามารถกดยกเลกิการขายได ้ และเลอืกเหตผุลวา่  
“Cancel a transaction – Buyer asked to cancel” จะเป็นการคนืเงนิ refund ใหล้กูคา้  (ไมม่โีทษใดๆ)

• ถา้หากผูข้ายสง่ของออกไปแลว้ แตผู่ซ้ ือ้ตอ้งการยกเลกิออเดอร ์ผูข้ายควรแนะน าใหล้กูคา้ปฏเิสธการรับ
พัสด ุจะท าใหข้องไมโ่ดนแกะหอ่ และตกีลบัไปหาผูข้าย (โดยไมต่อ้งเสยีคา่สง่คนื) จากนัน้คอ่ยมา refund 
ใหล้กูคา้ภายหลงั (เสยีนอ้ย ดกีวา่เสยีมาก)

• แตถ่า้หาก ผูซ้ ือ้ไมไ่ดต้ดิตอ่มาขอยกเลกิการซือ้ขาย ผูข้ายไมค่วรไปกดยกเลกิออเดอรเ์อง (เพราะอาจตดิ 
Defect)  ผูข้ายตอ้งคยุกบัลกูคา้กอ่น และลกูคา้ตอ้งยอมตกลงใหเ้รายกเลกิออเดอร ์การคนืเงนิจงึลลุว่ง



Q3: ผูข้ายตอ้งท าอยา่งไร  หากลกูคา้แจง้วา่ 
ยงัไมไ่ดร้บัสนิคา้ (Item Not Received : INR)? 

พสิจูนว์า่ผูซ้ ือ้ไดร้บัสนิคา้แลว้ ภายใน EDD โดย Tracking Number ตอ้งเห็น D-Scan
ในระบบ eBay ณ Zipcode ของผูซ้ ือ้ สนิคา้ทีม่มีลูคา่เกนิ US $750 ตอ้งมลีายเซน็ผูรั้บ

ถา้หากผูข้ายไมม่ ีTracking ทีม่ ีD-Scan within EDD ในระบบของ eBay หรอื
International Tracking นัน้ไมอ่ปัเดทมานานกวา่ 10 วนั (ส าหรับ Domestic Tracking คอืไมอ่พัเดท
มานานกวา่ 7 วนั) ผูข้ายควรพจิารณา คนืเงนิใหก้บัผูซ้ ือ้ผา่นทางเคส Resolution Center
ภายใน 3 วนั จะไดร้บั FVF คนื หรอืตกลงกบัผูซ้ ือ้วา่จะสง่ชิน้ใหมไ่ปให ้ซึง่ผูซ้ ือ้ตอ้งตอบรับขอ้เสนอ
การเขยีนเมสเสจคยุกบัผูซ้ ือ้ แตไ่มม่ขีอ้สรปุ ไมนั่บวา่เป็นการปิดเคส!   

สิง่ทีผู่ข้ายตอ้งท า 

แตถ่า้หากเกนิ 3 วนัแลว้ ผูข้ายยงัไมปิ่ดเคส!

ผูซ้ ือ้มสีทิธิเ์รยีก eBay เขา้มาตดัสนิ ซึง่หากผูข้ายแพเ้คส 
ก็อาจตดิ Defect เสีย่งตอ่การตก Below Standard
อาจไมผ่า่นการประเมนิ SEA Service Metrics – INR

ปิดเคสภายใน 3 วนั 
ดว้ยการ คนืเงนิเต็มจ านวน 
→ไดร้บั Final Value Fee คนื



Q4: ผูข้ายตอ้งท าอยา่งไร  หากลกูคา้แจง้วา่ 
สนิคา้ไมต่รงตามบรรยาย (Item Not as Described: SNAD) ?

ผูข้ายมหีลายทางเลอืก ส าคญัคอื ตอ้งปิดเคสภายใน 3 วนั!

ใหผู้ซ้ ือ้สง่ของคนืมา แลว้จงึคนืเงนิให้

สูเ้คส!  โดยพสิจูนว์า่ สนิคา้ตรงตามบรรยาย
→ ตอ้งสง่หลกัฐานให ้CS ตดัสนิ 

คนืเงนิ / ลดราคาให้
ผูซ้ ือ้ ไมต่อ้งสง่ของคนืมา

เสนอวา่จะสง่ชิน้ใหมไ่ปทดแทนให้

ผูข้ายไทย ซือ้ Return Label ไมไ่ด ้ จงึตอ้งใชว้ธิจีา่ยคา่สง่
ใหก้บัผูซ้ ือ้ทาง PayPal (ใหผู้ซ้ ือ้ไปเชค็คา่สง่มาบอกเรากอ่น) 
เมือ่ผูซ้ ือ้ Upload Return Tracking แลว้  ผูข้ายตอ้งคนืเงนิ
ภายใน 2 วนั จงึจะไดรั้บ Final Value Fee คนื

→ ปิดเคสโดยคนืเงนิในเคส หรอื 

Refund โดยกด Cancel a transaction 
> Buyer ask to cancel

ผูซ้ือ้ตอ้งตอบตกลง วา่ยอมรับขอ้เสนอนี้

หากผูซ้ือ้มไิดต้อบกลบั → ปิดเคสไมส่ าเร็จ 
→ ระบบจะบงัคบัคนืเงนิใหผู้ซ้ ือ้! (แพเ้คส)

หากผูข้ายมั่นใจวา่ตนเองท าถกูตอ้ง แตโ่ดนผูซ้ ือ้ทีไ่มด่ี
เอาเปรยีบ ผูข้ายตอ้งตดิตอ่ eBay Customer Service 
เพือ่สูเ้คส  (การตดัสนิของเจา้หนา้ที ่CS นับเป็นทีส่ ิน้สดุ)
→ โทร. 001-800-441-8105 (เปิดโทร.ตปท กอ่น) 

อเีมล ์thaiservice@ebay.com

mailto:thaiservice@ebay.com


Seller Protection: การคุม้ครองผูข้าย 
และวธิรีายงานผูซ้ ือ้ทีม่พีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม

• eBay ไมส่นับสนุนผูซ้ือ้ทีม่พีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม หรอืมกีารเอารัดเอาเปรยีบผูข้าย เขา้ขา่ย
Abusive Buyer Policy >>> อา่นทีน่ี ่https://ebay.to/2JzjMBJ

• โดยมกีารเก็บขอ้มลูผูซ้ือ้ทีเ่ขา้ขา่ยมพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม และลงโทษเบือ้งตน้ดว้ยการตดัสทิธกิาร
เปิดเคสขอคนืสนิคา้ (Return Request) หรอื ระงับบญัชถีาวร (Account Suspended) 

• ผูข้ายสามารถกด Report Buyer เพือ่รายงานพฤตกิรรมผูซ้ือ้ทีม่พีฤตกิรรมเขา้ขา่ย Abusive Buyer 
เพือ่ให ้eBay เขา้มาตรวจสอบ และถอืเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูข้าย

• หากตรวจสอบพบวา่ ผูซ้ ือ้มพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม (เขา้ขา่ย Abusive Buyer) ทาง 
eBay Customer Service จะชว่ยปกป้องผูข้าย โดยท าการลบ Negative Feedback / 
ลบ Defect  / ไมน่บัเคสทีเ่ปิดคา้งอยูใ่น Service Metrics

https://ebay.to/2JzjMBJ


✓ ชือ่ ของผูซ้ือ้รายใหม ่เป็นชือ่เดยีวกบัผูซ้ ือ้ทีผู่ข้ายเคยบล็อก
✓ ทีอ่ยูจ่ดัสง่ ของผูซ้ือ้รายใหม ่เป็นทีอ่ยูเ่ดยีวกบัผูซ้ ือ้ทีผู่ข้ายเคยบล็อก
✓ ผูซ้ือ้รายใหม ่มพีฤตกิรรมเดยีวกบัผูซ้ ือ้ทีผู่ข้ายเคยบล็อก 

(เชน่ พยายามซือ้ของชิน้เดมิ หรอืถามดว้ยค าถามเดมิๆ เป็นตน้)

ผูข้ายตอ้งท าดงันี้

1. ยกเลกิออเดอร์ ระบเุหตผุลวา่ ทีอ่ยูข่องผูซ้ ือ้มปีญัหา 
(Cancel Order – Something’s Wrong with Buyer’s Address)

2. และตอ้งเขยีนอเีมล ์เพือ่ขอ Seller Protection สง่ไปที่

thaiservice@ebay.com

ในอเีมลท์ีส่ง่ ตอ้งระบุ
1. Seller ID
2. Buyer ID (ใหม-่เกา่)

3. Item Number
4. อธบิายเหตกุารณ์

ตามล าดบัเวลา

eBay เพิม่การคุม้ครองใหแ้กผู่ข้าย (Seller Protection)
กรณีทีผู่ซ้ ือ้คนทีเ่ราเคยบล็อกไว ้ไปเปิดบญัชใีหมแ่ลว้กลบัมาซือ้อกี

ผูข้ายสามารถยกเลกิการขายได!้ และขอลบ Negative Feedback ได!้

ตวัอยา่งสถานการณ์

mailto:thaiservice@ebay.com


กรอก Item Number ที่
ตอ้งการ Report Buyer

แถม:  วธิ ีReport Buyer แจง้รายงานผูซ้ือ้ทีไ่มด่ ี 

เขา้ไปที ่Seller Hub > Resolution Center > Report a buyer




