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eBay ตลาดออนไลน์
คา้ปลกีสง่ออก สูท่ ัว่โลก



eBay
Today

190
ประเทศผูซ้ ือ้ ท่ัวโลก

183 M
จ านวนผูซ้ ือ้ ท่ัวโลก

79%
ซือ้สนิคา้ใหม่

89%
Sold in Fixed Price

Headquarters:
San Jose, CA

โอกาสธุรกจิตลาด eBay ท ัว่โลก

90%
ซือ้ขายทนัท ีราคาตายตวั

eBay Thailand หนุนผูข้าย
- สทิธพิเิศษ eBay x DITP
- Online Trainings
- API และโครงการอืน่ๆ



eBay 
ปิดการขาย

15,000 ออเดอร/์นาที

= ขายวนัละ 

21.6 ลา้น
ออเดอร!์



Mission #1 
แอดไลน ์eBay Thailand 
แลว้แจง้ชือ่ นามสกลุ เบอรม์อืถอื

Mission #2 
เปิดบญัช ีeBayID ไดส้ าเร็จ!

Mission #3 
สมัครรับสทิธพิเิศษ eBay x DITP

ไฮไลทข์องวนันี้



We’re Creating 
a Better Form 
of Commerce

We connect millions of buyers 
and sellers around the world, 
empowering people, and creating 
economic opportunity for all.

สรา้งโอกาส
ใหห้ลายลา้นคนท ัว่โลก
ขายออนไลนไ์ดง้า่ยดาย



What Makes us Different

Purpose

Partnership

Scale

We exist to empower people
and create economic opportunity for all.

We never compete with our sellers.   
We only win when they succeed. 

Our marketplace is one of the largest 
and most vibrant in the world for 
discovering great value and unique selection.

มุง่ม ัน่มอบโอกาสใหท้กุๆ คนสรา้งธรุกจิของตวัเองได้

เตบิโตเคยีงขา้งผูข้าย หนนุผูข้ายสูค่วามส าเร็จ

มตีลาดผูซ้ือ้ขนาดใหญจ่ากท ัว่ทกุมมุโลก 
ขยายธรุกจิไดอ้ยา่งไมม่ขีดีจ ากดั



3 เทรนดเ์ดน่ คา้ปลกีออนไลนใ์นตลาดโลก ปี 2021

• Healthy Living: ไลฟ์สไตลเ์พือ่สขุภาพ เตมิความสขุในบา้น
• Health & Beauty สนิคา้เพือ่สขุภาพและความงาม อาหารเสรมิ ดแูลผม-ผวิ
• Home care ตกแตง่ซอ่มแซมบา้นและสวน เครือ่งครัว 
• Pet care ดแูลเพือ่นคูใ่จ
• Toys & Games, Hobbies, Music อะไหลเ่ครือ่งดนตร ีงานอดเิรก ของเลน่

• Express Delivery: สง่ดว่นอุน่ใจ ผูซ้ ือ้ยนิดจีา่ยคา่สง่ดว่นพเิศษ
• Couriers จะอปัเดทพืน้ที ่Lockdown แบบ Real-time ทกุประเทศ ทั่วโลก

(ถา้รับงานแลว้ สง่ถงึมอืผูรั้บปลายทางแน่นอน)
• อตัราคา่ขนสง่ทกุประเภทปรับตวัขึน้  สนิคา้น ้าหนัก 0.7-1กก เริม่ท าตลาดงา่ยขึน้

• New Technology, New Opportunities: ใช ้IT ควา้โอกาสใหม่ๆ
• เรยีนออนไลน ์ เพิม่ความสามารถใหต้นเองตอ่เนือ่ง
• ใช ้API จัดการรา้นออนไลนห์ลายๆ รา้นดว้ยโปรแกรมส าเร็จรปู
• ระบบไปรษณียท์ั่วโลกเชือ่มโยงขอ้มลูถงึกนั เริม่บงัคบัสง่ขอ้มลูพัสด ุ(CN22) ลว่งหนา้

ใหก้บัประเทศปลายทางทันทีม่เีลข Tracking Number เพือ่ชว่ยใหผ้า่นพธิกีารศลุกากรไดร้วดเร็ว



ขยายธรุกจิสูต่ลาดโลก 

ดว้ย eBay



5 Steps เตรยีมตวัขายออนไลนไ์ปตา่งประเทศ

“ผูข้าย eBay ทีใ่ช้ API โปรแกรมส าเร็จรปูชว่ยจดัการรา้น

ม ียอดขายทีเ่ตบิโตสงูกวา่ ผูข้ายท ัว่ไป 6.77 เทา่!”

1. Market Research รูเ้รา รูเ้ขา : สนิคา้ทีจ่ะขายคอือะไร ตลาด-ราคาเป็นอยา่งไร

2. Product Data การขายออนไลน ์สิง่ทีเ่ราขายคอื “ภาพ + รายละเอยีดสนิคา้” 

ตอ้งตรงความจรงิ  มขีอ้มลูทีช่ว่ยให ้Search Engine +ผูซ้ือ้ คน้เจองา่ย

3. Platform ตลาดทีเ่ราจะไปลงขาย  เขา้ใจวธิใีชง้านปุ่ มและฟีเจอรต์า่งๆ 
เขา้ใจขอ้ก าหนดกฎเกณฑ ์และพฤตกิรรมผูซ้ ือ้ 

ควรทดลองซือ้ + เรยีนรูเ้คล็ดลบัการขายจากผูข้ายตา่งชาต ิที ่eBay.com 

4. International Shipping การจดัสง่ขา้มประเทศ มขีอ้ก าหนดหลายเรือ่ง 
อาท ิHS Code, ภาษีการซือ้ขายออนไลน ์UK/EU VAT สนิคา้ตอ้งหา้ม-ตอ้งก ากดัในประเทศปลายทาง

5. ใช ้API เทคโนโลยชีว่ยใหเ้ตบิโตม ัน่คง : eBay สง่เสรมิใหผู้ข้ายใหม่

เริม่ตน้ขาย eBay แบบใช ้IT เป็นตัวชว่ยตัง้แตต่น้  เพือ่ใหป้รับตัวไดร้วดเร็ว ขยายกจิการไดง้า่ย

ตดิตอ่ 
eBay Thailand



สทิธพิเิศษโครงการ 
eBay x DITP



eBay x DITP มอบสทิธพิเิศษ 2 โครงการ

ส าหรับนติบิคุคล และบคุคลทั่วไป 
(สนิคา้ทกุประเภท ทีไ่มใ่ชจ่วิเวลรี)่

ส าหรบันติบิคุคล และบคุคลท ัว่ไป 

(สนิคา้จวิเวลรี)่



สทิธพิเิศษโครงการ eBay x DITP

https://ebaythailand.co.th/
ebayxditp

สมคัรรบัสทิธิ
พเิศษจาก eBay

https://ebaythailand.co.th/ebayxditp




วธิสีมคัร รบัสทิธพิเิศษ eBay x DITP

เปิดบญัช ีeBayID

ที ่eBay.com

• บญัชนีติบิคุคล 
ไดส้ทิธปิระโยชนม์ากกวา่
(Business Account)

• บญัชบีคุคลธรรมดา
(Personal Account)

2 3
แอดไลน ์
@eBayThailand
แลว้แจง้ชือ่-นามสกลุ-
เบอรโ์ทร. เขา้มาเพือ่ให ้
ชว่ยตดิตามผลไดร้วดเร็ว

1



คอรส์ออนไลน ์ eBay Success! เร ิม่ตน้แบบมอืโปร   

ใช ้API ต ัง้รา้น eBay

รูว้ธิใีช้ Platform

Market Research

บญัชสีขุภาพดี

ท าโปรโมช ัน่เองได!้



eBay Success! สรา้ง Product Profiles ใน API (PushAuction) ได ้+100 SKUs

เมือ่มบีญัช ีPayPal แลว้ เริม่ลงขายใน eBay.com ไดฟ้ร!ี 200 Listings
พรอ้มเปิดรา้น eBay Store UK (Cloning)

Clone LLs from .COM  → .co.UK  (LLs will double)

เพิม่สนิคา้ใหม่ๆ  เขา้รา้น +200 SKUs

ขยายรา้นไป Sites อืน่ๆ 
เปิดบญัชเีพิม่

ม.ค. – ม.ีค. 2021

ม.ีค. – เม.ย. 2021

ใช ้API
บรหิารรา้น

เป้าหมายโครงการ eBay Success! 
เร ิม่ตน้แบบมอืโปร โตย ัง่ยนืดว้ย API

ภายใน 31 ม.ีค. 2021
มี Profile สนิคา้ +100 SKUs ใน API

รบัฟร!ี 3 เดอืน 
คา่ eBay Store UK



เจาะลกึตลาด

จวิเวลรี ่

บน eBay





• เครือ่งประดับแฟชัน่ ช ิน้งานทัง้ชิน้มไิด ้
ท าขึน้จากโลหะมคีา่หรอืพลอยมคีา่ เชน่ 
ท าจากพลาสตกิชบุส ีไขม่กุปลอม
ตย: CZ Stone and Silver Plated 
Bronze

เครือ่งประดบัประเภทตา่งๆ บน eBay

• เครือ่งประดับ Jewelry ตัวเรอืนท าจาก
โลหะมคีา่หรอืฝังดว้ยเพชรพลอยมคีา่
(องคป์ระกอบสว่นใดสว่นหนึง่ก็ได)้
เชน่ ทองค าแท ้ทองขาว Silver 925
ฝังเพชร ฝังทับทมิ ฝังมกุแท ้หรอื
ตกแตง่ดว้ย CZ ก็ได ้ซึง่จะมแีบรนด์
หรอืไมม่แีบรนดก์็ได ้

• ตอ้งระบเุนือ้พลอยวา่ Treated, 
Enhanced, Lab-Created,
ตย: Natural Diamond with Silver 
Plated Bronze
CZ Stone and 925 sterling silver

• โลหะมคีา่หรอืเพชรพลอย ทีเ่ป็นของมอื
สองหรอืของเกา่

เตบิโต
ตอ่เนือ่ง

Jewelry Policy
(English)



สนิคา้ขายดใีนกลุม่เครือ่งประดบั Fine Jewelry



ศกัยภาพตลาดเพชรพลอยประเภทตา่งๆ

พลอย 7 ประเภท ทีต่ลาดนยิมมากทีส่ดุ
(รวม market share คดิเป็น +60% ของตลาดทัง้หมด)

1.แซฟไฟร ์(Sapphire) สทีีน่ยิมทีส่ดุ คอื สนี า้เงนิ 
(ไพลนิ) รองมาคอื Pink Sapphire และสอีืน่ๆ

2. มรกต (Emerald)

3. ทับทมิ (Ruby)

4. โทปาซ (Topaz) สตีา่งๆ เชน่ Blue Topaz

5. โอปอล (Opal)

6. อเมทสิต ์(Amethyst) 

7. เพชร (Diamond) – คนไทยยังขายนอ้ย 
ชา่งไทยฝีมอืดี โอกาสตลาดใหม!่



ชว่งทีข่ายด ีม ีTraffic สงู

ชว่งทมี ีTraffic เขา้มาสงู



ตวัเรอืนทอง ผูข้ายควรเนน้ความใสใ่จดแูลลกูคา้ จัดสง่รวดเร็ว Express หบีหอ่อยา่งพถิพีถิัน
ผูซ้ ือ้นยิมซือ้เพือ่เป็นของขวญัในโอกาสพเิศษ

ตวัเรอืนเงนิ ผูข้าย Silver 925 จะเนน้ทีก่ารขายไดป้รมิาณมาก บรหิารจัดการลกูคา้ปลกีจ านวนมาก
เนน้สนิคา้ทีม่ดีไีซนห์ลากหลาย

ควรมสีนิคา้หลายชว่งราคาใหล้กูคา้ไดเ้ลอืก มดีไีซนห์ลากหลาย 
มตีวัเลอืกมาก = รา้นใหญก่วา่ = นา่เชือ่ถอืมากกวา่ = มโีอกาสขายไดม้ากกวา่!

วธิเีลอืกสนิคา้มาขายบน eBay : Fine Jewelry 

สนิคา้ทีม่ ีCertificate จาก GIA, AGI, IGI, AGS, GCal จะไดรั้บความน่าเชือ่ถอืมากกวา่

เคล็ดลับ
ความส าเร็จ!



สมคัร Webinar



อยา่ลมื!
สมคัร

รบัสทิธพิเิศษ





eBay Basics
ทีม่อืใหมต่อ้งรู!้



Listing คอือะไร?



Selling Limit คอือะไร? 

Selling Limit  =  โควตา้การขาย (รายเดอืน)

แบง่ออกเป็น
จ านวนชิน้
(Quantity)

มลูคา่สนิคา้
(Value)

นับรวม Active Listings + Sold

ผูข้ายมอืใหมจ่ะม ีSelling Limits ที ่10 ชิน้ หรอื มลูคา่สนิคา้รวมไมเ่กนิ USD 500

เมือ่ขายสนิคา้ได ้สามารถตดิตอ่ eBay Customer Service ขอเพิม่ Selling Limit ไดท้กุเดอืน (30 วัน)

โดยทั่วไป . . .

ผูข้ายทีส่รา้ง Product Profiles มากกวา่ 100+ SKUs 
ใน PushAuction มสีทิธิไ์ดร้บั Selling Limit เพิม่พเิศษ

พเิศษ!
eBay x DITP

Selling Limit ซือ้เพิม่ไมไ่ด!้

การเปิด eBay Store ไมช่ว่ยเพิม่ Selling Limit



$ คา่ธรรมเนยีมการ
ลงขายสนิคา้
(ประมาณ $0.35 ตอ่ 
Listing ตอ่เดอืน)

+

ฟร!ี 200 Listing/เดอืน
บน ebay.com เมือ่ลงขาย
มากกวา่ 200 Listings ควรจะ
เปิดรา้น eBay Store คุม้กวา่

% คา่ธรรมเนยีมการขาย
(% ของมลูคา่สนิคา้
รวมคา่จัดสง่ ตามทีข่ายได)้

เฉลีย่ประมาณ 10%
(ขึน้อยูก่บัประเภทสนิคา้)

+ คา่ธรรมเนยีม PayPal
(% ของมลูคา่สนิคา้รวม
คา่จัดสง่ ตามทีข่ายได)้

FAQ: คา่ธรรมเนยีมจรงิ ๆ  คอืเทา่ใด?

A: รวมคา่ธรรมเนยีมทัง้ eBay และ PayPal แลว้ คดิเป็นประมาณ 15%

ขอ้มลูเพิม่เตมิ: https://www.ebay.com/help/selling/selling-fees/store-fees?id=4122
ค านวณ eBay Fees: https://www.ebayfeescalculator.com/usa-ebay-calculator/

+ คา่ขนสง่สนิคา้ไป
ตา่งประเทศ
(คา่ขนสง่ทีเ่ราจา่ยจรงิ)

โครงสรา้งคา่ธรรมเนยีม

สงูสดุ 4.4% + $0.30 USD
ของราคาทีข่ายไป และแปรผัน
ตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ระหวา่งประเทศ

คา่ขนสง่ขึน้อยูก่บัรปูแบบ
บรกิารทีใ่ช ้ น ้าหนัก
ปรมิาตรสนิคา้ และ
เงือ่นไขของบรษัิทขนสง่

https://www.ebay.com/help/selling/selling-fees/store-fees?id=4122
https://www.ebayfeescalculator.com/usa-ebay-calculator/


SKUs คอือะไร?

SKU ยอ่มาจาก Stock Keeping Unit
= รหสัสนิคา้

รหสัสนิคา้ SKU ผูข้ายก าหนดไดเ้อง

• การตัง้รหสัสนิคา้ SKU ไมค่วรใชร้หสัซ ้ากนั เพือ่ให ้
จัดการสต็อกไดถ้กูตอ้ง ไมส่บัสน

• สนิคา้ 1 ชนดิ อาจมไีดห้ลาย SKUs โดยใชต้วัอกัษร 
ตวัเลข ชว่ยจ าแนกรายละเอยีด

• การใช ้SKU ชว่ยใหผู้ข้ายจัดการสต็อกไดแ้มน่ย า 
และวางแผนการตลาดไดง้า่ยขึน้ 

Photo Credit: www.makewebeasy.com/

SKU บน eBay เรยีกวา่ “Custom Label”



API คอือะไร?
API ยอ่มาจาก Application Programming Interface
หมายถงึ ชอ่งทางการเชือ่มตอ่เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งซอฟตแ์วร์

โปรแกรมส าเร็จรปู
ทีใ่ชล้งขายสนิคา้

+จัดการรา้น eBay Stores
อาทิ PushAuction, 
SoldEazy, Viewider, 

บรษัิทขนสง่ Logistics อาทิ
Thailand Post, DHL, 

DHL eCommerce, FedEx ฯลฯ

•ขอ้มลูใน Listings
ภาพ, Title, จ านวนสนิคา้
Item Specifics, 
วธิจัีดสง่, Handling 
Time, โปรโมชัน่ ฯลฯ
• รายละเอยีดออเดอร์
ซือ้ขาย ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้-ผูข้าย
•Tracking No.
•สถานะการจัดสง่ ฯลฯ

• รายละเอยีดออเดอรท์ีจ่า่ยเงนิแลว้
• ขอ้มลู CN22,Commercial Invoice
• Tracking No. สถานะการจัดสง่ ฯลฯ

“ผูข้าย eBay ทีใ่ช้ API

มยีอดขายเตบิโต
สงูกวา่เฉลีย่ 
6.77 เทา่!”




