


Title, Item Specifics & Parts Compatibility  

หวัใจส ำคญั
ส ำหรับกำรขำยสนิคำ้อะไหลย่นต ์

เหมอืนใจ อภริกัขติบญุญา

Key Account Manager – Parts & Accessories 



ทรำบหรอืไม ่?? 

วำ่วธิกีำร search หำสนิคำ้

ประเภทชิน้สว่นยำนพำหนะ

และอปุกรณ์ตกแตง่บน eBay

มกีำรเปลีย่นแปลง 

เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้เกดิ

ประสบกำรณ์ในกำรซือ้สนิคำ้

บน eBay ทีด่ ีเพรำะสำมำรถ

หำสนิคำ้ไดถ้กูตอ้ง ตำมควำม

ตอ้งกำร และใชเ้วลำหำไม่

นำน













แลว้ผูซ้ ือ้จะหำ
สนิคำ้จำกรำ้นของ
เรำเจอไดอ้ยำ่งไร ?



จำกกำรทีผู่ข้ำยใสร่ำยละเอยีดของสนิคำ้ใน 
Item Specifics, Compatibility และ Title



▪ Product สนิคำ้ทีข่ำยคอื
อะไร

▪ Fitment ใชส้ ำหรับรถ
ยีห่อ้อะไร (Make) รุน่
อะไร (Model) ปีอะไร 
(Year)

**แนะน ำใส ่“Fit” “For” 
หรอื “Compatible With” 
กอ่นหนำ้ยีห่อ้รถ**

▪ ใชส้ ำหรับขำ้งซำ้ยหรอื
ขวำ

▪ ใชส้ ำหรับรถทีข่บั
พวงมำลยัซำ้ยหรอืขวำ

▪ สอีะไร, วัสดทุ ำจำกอะไร





Part Compatibility List หรอื PCL คอื ฐำนขอ้มลูสว่นกลำงของรำยละเอยีดผลติภณัฑ์
ส ำหรับชิน้สว่นยำนพำหนะและอปุกรณ์ตกแตง่  (Parts & Accessories) 

โดยที ่eBay ไดรั้บใบอนุญำตใหเ้ขำ้ถงึขอ้มลูแคตตำล็อกชิน้สว่นจำก “TecDoc” ซึง่เป็นผู ้
ใหบ้รกิำรขอ้มลูชัน้น ำของอตุสำหกรรม พรอ้มทัง้ไดร้ว่มมอืกบัพำรท์เนอรผ์ูเ้ชีย่วชำญดำ้นขอ้มลู 
เพือ่ท ำฐำนขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัตลำดทัง้ทีใ่นสหรัฐอเมรกิำ ออสเตรเลยี และองักฤษ 



ท ำไม PCL ถงึเป็นหวัใจหลักของกำรขำยสนิคำ้ประเภทอะไหลย่นต ์

เพรำะในตลำด eBay มสีนิคำ้ประเภท “ชิน้สว่นยำนพำหนะและอปุกรณ์ตกแตง่” มำกกวำ่ 1.2
ลำ้นชิน้ ดงันัน้ ผูข้ำยทีเ่ลอืกใสข่อ้มลูใน PCL จะไดป้ระโยชนจ์ำกกำรใชง้ำน function นี ้ดงันี้

▪ วธิกีำรขึน้สนิคำ้เร็วและงำ่ยขึน้

▪ เพิม่อตัรำกำรเขำ้ชม (Increase Traffic) และมโีอกำสทีท่ ำใหเ้กดิกำรขำยทีส่งูขึน้ (Higher Conversion 
rate)

▪ เพิม่โอกำสในกำรมองเห็นของรำยกำรสนิคำ้ในระบบกำรคน้หำไดด้ขี ึน้ (Improve visibility in search) 

▪ ลกูคำ้ไดรั้บควำมพงึพอใจจำกกำรซือ้สนิคำ้ทีต่รงกบัควำมตอ้งกำร 

▪ เป็นคณุสมบตัทิีด่สี ำหรับรำยกำรสนิคำ้ เหมอืนกบักำรรวีวิสนิคำ้ 



วธิกีำรเพิม่ PCL ในรำยกำรสนิคำ้ใหม ่ดว้ยกำรขึน้ขำยแบบ Sell-Your-Item 

ใส ่Keyword หรอืเลข Part No. ทีถ่กูตอ้ง 
กรณีทีม่เีลข Reference ในระบบ Product 
Catalog สำมำรถใชร้ำยกำรสนิคำ้นัน้เป็นแบบใน
กำรขึน้ขำย
กรณีทีไ่มม่เีลขเป็น Reference ระบบจะน ำไปสู่

category ของสนิคำ้นัน้ๆ ใหผู้ข้ำยใสร่ำยละเอยีด
ส ำหรับสนิคำ้ใหมใ่หค้รบถว้น

ในสว่น compatibility 

1. กรณีทีม่เีลข VIN - Vehicle Identification 
Number หรอื “เลขตวัถังรถ” สำมำรถใช ้
เลข VIN อำ้งองิไดเ้ลย

2. กรณีทีผู่ข้ำยเคยท ำขอ้มลูของรุน่รถเก็บไวก้อ่น
แลว้ สำมำรถอำ้งองิจำก Use My Vehicle 

3. แนะน ำใหใ้ช ้List หรอืรำยกำรแคตตำลอ๊ค
ของสนิคำ้ทีอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลูทัง้หมด 



ผูข้ำยสำมำรถเลอืกยีห่อ้รถ รุน่รถ และปี 
ทีส่นิคำ้ชิน้นัน้ สำมำรถใชก้นัได ้

กรณีทีส่นิคำ้สำมำรถใชไ้ดก้ับรถหลำย
ยีห่อ้ สำมำรถ drop down และเลอืกให ้
ถกูตอ้งครบถว้น



วธิกีำรเพิม่ PCL ในรำยกำรสนิคำ้เดมิ ดว้ยวธิี Manual Edit 

เลอืกรำยกำรสนิคำ้ที่
ยังไมม่ ีVehicle 
compatibility 

รำยกำรสนิคำ้จะ
ปรำกฎดำ้นลำ่ง 
ผูข้ำยสำมำรถ edit 
เพิม่รำยกำร 
compatibility ไดท้ี
ละรำยกำรสนิคำ้



วธิกีำรเพิม่ PCL ในรำยกำรสนิคำ้เดมิ โดยกำรแกไ้ขผำ่น File Exchange

File Exchange เป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยขึน้สนิคำ้ หรอืแกไ้ขสนิคำ้จ ำนวนมำก ใหไ้ดเ้ร็วยิง่ข ึน้ โดยทีผู่ข้ำยมกีำรเตรยีมขอ้มลูของ

รำยกำรสนิคำ้ไวใ้น excel file แตจ่ะมวีธิกีรอกขอ้มลูทีจ่ ำเพำะส ำหรับแตล่ะหมวดหมูส่นิคำ้

ส ำหรับสนิคำ้ประเภทชิน้สว่นยำนพำหนะและอปุกรณ์ตกแตง่ กำรใช ้File Exchange จะมรีหสัผลติภัฑณ์ หรอื ทีเ่รยีกวำ่ ePID

no. (eBay Product Identifier) เป็นตวัอำ้งองิ และเลข ePID ตำ่งๆ จะแสดงถงึ Make Model Year และ Trim ในระบบ 

Compatibility List ของ eBay



ตัวเลขแตล่ะชดุใน column “Epid” จะถกูแทนทีด่ว้ย รำยละเอยีดของ 
Make Model Year และ Trim ในแตล่ะแถว



วธิกีารเพิม่ PCL ในรายการสนิคา้เดมิ โดยการใชบ้รกิาร
ของ 3rd Party Provider

ทมีงำน Automotive Go Global ใน South East Asia ไดร้ว่มมอืกบั 3rd Party Provider ทีม่ี

ควำมเชีย่วชำญในเรือ่งกำรท ำ Compatibility ใหก้บัผูข้ำยสนิคำ้ประเภทชิน้สว่นยำนพำหนะและ

อปุกรณ์ตกแตง่ 

โดยผูข้ำยจะประหยดัเวลำในกำรท ำขอ้มลู และมัน่ใจในควำมถกูตอ้งของขอ้มลูทีไ่ดเ้พรำะองิ

กบัฐำนขอ้มลูกลำง แตท่ัง้นี ้ตอ้งขึน้อยูก่บัขอ้มลูขัน้พืน้ฐำน ทีท่ำ่นเตรยีมใหก้บั Provider 

ผูท้ีส่นใจ สำมำรถตดิตอ่ไดท้ี ่Andrew@e-motive.online



ประโยชนส์ าหรบัการใส ่PCL ในรายการสนิคา้

ป้องกนัรือ่ง Duplicate Listing Policy
ใชเ้พือ่อำ้งองิกรณีพพิำทเรือ่ง 

Item not as described ได ้

จำ่ยคำ่ Insertion Fee นอ้ยลง
ระบบอเีบยอ์า่นและวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ม่นย า และ

น าเสนอใหก้บัผูซ้ ือ้ไดต้อ่เน่ือง



ขอ้ควรระวงั เมือ่จะใส ่PCL ในรายการสนิคา้

จะตอ้งมกีำรวำงแผนเรือ่งแรงงำนคน 
ระยะเวลำของกำรท ำงำน เพือ่ไมใ่หก้ระทบ

กำรขำยปกต ิ

รำยกำรสนิคำ้แบบ SYI จบลง รำยละเอยีด
ของ PCL Fitment ไมม่บีนัทกึไวเ้พือ่น ำ

กลบัมำใชใ้หม่

กำรใส ่PCL Fitment เป็นกำรใสร่ำยละเอยีด
ของ Vehicle ทีป่รำกฏอยูใ่นประเทศทีเ่วปไซต์

อเีบยนั์น้สงักดัอยูเ่ทำ่นัน้ 

จะตอ้งท ำกำรลงรำยละเอยีดเฉพำะรุน่ทีม่แีละ
ใสด่ว้ยกนัไดเ้ทำ่นัน้ 

ยงัมโีอกาสทีจ่ะเป็นรายการสนิคา้ซ า้ซอ้น 

ถา้ไม่มกีารจดัระเบยีบ

ของ ทีด่ี

ชือ่เรยีกสนิคำ้ในแตล่ะภมูภิำคมคีวำมแตกตำ่ง 
ตอ้งคน้หำรำยละเอยีดจำกแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืได ้

ส ำหรับกำรอำ้งองิ




