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วธิกีารด ูINVOICE และ
eBay Store Fee



วธิกีารอา่น Invoice

Insertion fees คอืคา่ธรรมเนยีมการลงขาย หรอืคา่วางสนิคา้บนรา้นคา้ 

eBay โดยสนิคา้จะไมเ่สยีคา่ Insertion Fee 50 ชิน้แรก 
(หรอื 35 Cent/Listing เมือ่ลงเกนิ 50 ชิน้ กรณียังไมเ่ปิด Store)

วธิกีาร
Download Invoice

- My Account 
- Account Summary
-Invoice

eBay Fees (คา่ธรรมเนยีม eBay)

Promotional Savings สว่นลดคา่ธรรมเนยีม กรณีนีค้อืสว่นลด 
Insertion fee promotions

Final value fees (FVF) คอืคา่ธรรมเนยีมเมือ่ขายสนิคา้ได ้สว่นใหญม่ี
คา่ธรรมเนยีมโดยประมาณที ่10% ขึน้อยูก่บัสนิคา้ในแตล่ะหมวด

Subscription fees and onetime fees เชน่ คา่ Store Subscription

และ คา่ Seller Tool Subscription

Discounts and credits คอืคา่ธรรมเนยีม FVF ทีไ่ดค้นื อนัเนือ่งมาจากผู ้

ซือ้ขอยกเลกิสนิคา้, ผูซ้ ือ้ไมไ่ดช้ าระคา่สนิคา้ตามก าหนดเวลา, ผูข้ายไดค้นืเงนิ
เต็มจ านวนแกผู่ซ้ ือ้กรณีเคส Return



วธิกีารอา่น Invoice

ยังตอ้งจา่ยคา่ Insertion fees ทีเ่กนิมา 2,444 Listings : $244

Download Invoice
ไปที ่My Account > Account Summary > Invoice Store fee : $74.95

(รายเดอืน)

ตวัอยา่ง Invoice ทีเ่ปิดรา้นแบบ 
Premium Store Active Listing 3,444 listing

$59.95
(รายปี)

สมคัรรายปี จะจา่ยเหลอืแค่

Premium Store: โควตา้ลงขายฟร ี1,000 Listings (สว่นลด -$100)

สว่นลด Insertion -$100

3,444 Listing คา่ Insertion Fee : $344

Insertion ทีเ่กนิ 1,000

Premium Store 
$74.95

Premium Store ถา้ลงของเกนิ 3,000 Listings 

ควร Upsize เป็น Anchor Store!

Anchor Store ลงได ้10,000 Listing $299.95

ถา้รา้นนี ้Upsize มาใช ้Anchor Store จะประหยดัคา่ 
Insertion ถงึ $18 + ลงของไดฟ้รถีงึ 10,000 Listings

รา้นนีจ้า่ยคา่ลงของ $244+$74.95 = $318



เมือ่คา่ลง Insertion Fee + Store Subscription 

มากกวา่คา่ Subscription Store ในอกี Level ทีส่งูกวา่

Upsize Store เมือ่ไรด?ี



Anchor
Store $299.95 $349.95

10,000 Listings
นบัรวมทกุ 
Listing Format

$0.05

รายละเอยีดและสทิธปิระโยชนข์อง Store ในแบบตา่งๆ



ไมม่ ีStore
Insertion fee โควตา้ลงฟร ี50 ชิน้
จะเสยีคา่ $0.35/Listing เมือ่ลงเกนิ 50 ชิน้

มอืใหมค่วรเปิด Store เมือ่ไร

Starter Store

Insertion fee ฟร ี100 Listings

คา่ Store Subscription $4.95
จะเสยีคา่ $0.3 /Listing ตอ่เมือ่
ลงเกนิ 100 Listings ไปแลว้

จะเปิด Store แลว้คุม้

เมือ่ม ีListing ในรา้นเกนิ 65 ชิน้

วธิคี านวน
ลง Listing ฟร ี50 ชิน้
จา่ยเงนิลงเองเพิม่ 15 ชิน้
= $0.35 x 15
= $5.25

ถา้เปิด Starter ประหยดักวา่

จา่ยเพยีง $4.95 



มอืใหม ่เร ิม่ตน้เปิด Store เมือ่ไรด?ี

จะเปิด Store แลว้คุม้

เมือ่มสีนิคา้ในรา้นเกนิ 65 ชิน้



Starter
Store $4.95 $7.95

100 Listings นบั
รวมทกุ Listing 
Format

$0.30

รายละเอยีดและสทิธปิระโยชนข์อง Store ในแบบตา่งๆ



eBay Store สามารถท าอะไรไดบ้า้ง

ใช ้Terapeak Research ได ้(ต ัง้แต ่Basic Store ขึน้ไป)

ใช ้Promotion Manager ได้



รวมไฮไลทจ์าก 



รวมไฮไลทจ์าก
มนีาคม 63 

อปัเดต
Item Specifics

ตกแตง่รปูภาพสนิคา้

การสง่ ใหล้กูคา้

สรา้งโปรฯ การคุม้ครองผูข้าย & 
การจัดการเคส



1. อปัเดต Item Specifics ไดจ้ากหนา้ Seller Hub > Active 
Listing

• เพิม่ฟิลเตอร์ Items specifics – required ใหผู้ข้ายตรวจหาและอปัเดต Listing ทีร่ะบบบงัคบั
ใหก้รอก (Required Item Specifics) ไดจ้ากหนา้ Active Listings เพือ่ชว่ยเรือ่ง Search Ranking 

• แจง้เตอืน Missing Item Specifics ในชอ่ง Tasks ในหนา้ Seller Hub



2. สรา้งโปรฯ Volume Pricing ได!้ แมไ้มไ่ดเ้ปิด eBay Store

ผูข้ายสามารถเลอืกท าโปรฯ Volume Pricing ซือ้เยอะ ย ิง่ลดเยอะ (ใน Listing เดยีว) เพือ่จงูใจให ้
ลกูคา้หยบิของใสต่ะกรา้มากขึน้ ไดง้า่ยๆ จากหนา้ Revise Listing โดยไมต่อ้งเปิด eBay Store กอ่น

ใสจ่ ำนวน ตำมจ ำนวน

สนิคำ้ทีต่อ้งกำรใหส้ว่นลด



3. เพิม่จ านวนผูซ้ือ้ท ีส่ามารถสง่ Offer ไดม้ากขึน้

ผูข้ายสามารถเลอืกสง่ Offer 1 ครัง้ไปยังผูซ้ ือ้ไดม้ากสดุถงึ 40 คน

สนิคา้ราคาสงูกวา่ $200 เป็นตน้ไป สามารถสง่ Offer ไดโ้ดยไมม่ขีัน้ต า่

มากกวา่ ตดัสนิใจซือ้สนิคา้เมือ่ไดรั้บ จากผูข้าย

คณุสมบตัขิอง Listing     
ทีผู่ข้ายสามารถสง่ Offer 
ได:้ 

1. ผูซ้ ือ้กดปุ่ ม Watch

2. ผูซ้ ือ้เลอืกสนิคา้ Add 
to cart เป็นเวลาอยา่ง
นอ้ย 5 วนั



4. ฟีเจอรท์ าพืน้หลงัรปูถา่ยสนิคา้เป็นสขีาวบน eBay App 

ลบพืน้หลงัแบบ Manual ท าพืน้ขาวอตัโนมัติ

• ผูข้ายสามารถเลอืกรปูถา่ยสนิคา้ที่
ถา่ยไว ้และเปลีย่นพืน้หลงัเป็นสขีาว

• ใชง้านไดใ้นแอปพลเิคชัน่

อยา่ลมื! อปัเดตแอปฯ ใหเ้ป็นเวอรช์ัน่
ลา่สดุ

การท ารปูสนิคา้ใหม้พีืน้หลงัสขีาว
สง่ผลดตีอ่การคน้หาจาก Search
Engine ของ eBay และ Google



5. การคุม้ครองผูข้าย กรณีผูซ้ือ้มพีฤตกิรรมเอารดัเอาเปรยีบ

หากผูข้ายเจอผูซ้ ือ้ท ีม่พีฤตกิรรมตาม Abusive Buyer Policy ตามสถานการณ์ ดงันี้

• ชือ่ของผูซ้ ือ้รายใหมเ่ป็นชือ่เดยีวกบัผูซ้ ือ้ทีผู่ข้ายเคยบล็อก

• ทีอ่ยูข่องผูซ้ ือ้รายใหมเ่ป็นทีอ่ยูเ่ดยีวกบัผูซ้ ือ้ทีผู่ข้ายเคยบล็อก

• ผูซ้ ือ้รายใหมม่พีฤตกิรรมเดยีวกบัผูซ้ ือ้ทีผู่ข้ายเคยบล็อก (เชน่ ซือ้ของชิน้เดมิ หรอืถามดว้ย
ค าถามเดมิๆ เป็นตน้)

สิง่ทีผู่ข้ายตอ้งท า:

• ยกเลกิออเดอรโ์ดยระบเุหตผุลวา่ทีอ่ยูข่องผูซ้ ือ้มปัีญหา (Cancel Order – Something’s Wrong 
with Buyer’s Address) 

• รายงานผูซ้ ือ้ Report Buyer ทีม่พีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมตอ่เจา้หนา้ที ่eBay Customer Service 
ที่ thaiservice@ebay.com พรอ้มดว้ยหลกัฐานทีพ่สิจูนไ์ดใ้หพ้จิารณา 

• โดยผูข้ายจะไดรั้บความคุม้ครองจากการประเมนิ Defect Rate และ Negative Feedback จากผูซ้ ือ้
ทีไ่มด่นีี ้จะไดรั้บการลบออกไป



การจดัการปญัหาเคสสนิคา้ไมต่รงตามบรรยาย (
อยา่งรวดเร็วภายใน วนั

• เริม่วนัที ่1 มถินุายน 63 เป็นตน้ไป เมือ่เกดิกรณีผูซ้ ือ้เปิดเคสสนิคา้ไมต่รงตามบรรยาย 
(Case: Item NOT as Described: SNAD)

• ผูข้ายควรเรง่มอืชว่ยผูซ้ ือ้แกปั้ญหาใหจ้บ ภายในระยะเวลา 3 วนั โดยตอ้งมทีางออก
อยา่งเป็นรปูธรรม เชน่ รับคนืสนิคา้ หรอืคนืเงนิ (การเจรจาตอ่รองทางเมสเสจ ไมนั่บวา่
เป็นการแกปั้ญหา) มเิชน่นัน้ ระบบจะตดัสนิเคสเป็นความผดิของผูข้ายทันที

กรณีการรบัคนืสนิคา้จากเคส SNAD สนิคา้ไมต่รงตามบรรยาย
• กรณีการรับคนืสนิคา้ หากสนิคา้ Listing นัน้ม ีItem Location อยูใ่นสหรัฐฯ และมมีลูคา่
การคนืเงนิไมเ่กนิ 25 ดอลลารส์หรัฐฯ (และลงขายใน eBay.com) ผูข้ายจะตอ้งปิดเคสภาย
ใน 3 วนั  ดว้ยการคนืเงนิ หรอืรับคนืสนิคา้ดว้ยทีอ่ยูส่ง่คนืภายใน USA เทา่นัน้ (Return 
Address must be within domestic USA address only)  

• หากผูข้ายไมปิ่ดเคสรับคนืสนิคา้ภายใน 3 วนั ระบบจะท าการคนืเงนิใหผู้ซ้ ือ้โดยอตัโนมัต ิ
และจะมาเรยีกเก็บจากทา่น โดยไมบ่งัคบัใหผู้ซ้ ือ้สง่ของคนื 

• ไมส่ามารถบอกใหผู้ซ้ ือ้สง่ของคนืไปยังพืน้ทีน่อก USA หรอืสง่ของคนืมาทีป่ระเทศไทย 



ฉบบัเต็ม (ภาษาองักฤษ) 

อา่นไดท้ี ่>> 

https://pages.ebay.com/seller-center/seller-updates/2020-spring/index.html



