
เทคนคิขายสนิคา้ 

Health & Beauty ใหป้งั
& เทรนดส์นิคา้ดงัมาแรง

by eBay Thailand



Health & Beauty 
ท าอยา่งไรใหข้ายด?ี



ประเด็นการเรยีนรู ้

1. เลอืกของทีใ่ช!่ ลงขายใหถ้กูตลาด
2. เทคนคิเพิม่ของในรา้น & ขยายตลาด
3. เทคนคิการจัดสง่สนิคา้
4. วธิสีรา้ง Shipping Rate Table ตารางคา่สง่ 

(แบง่ตามน ้าหนัก + วธิจัีดสง่)
5. Health & Beauty Listing Do’s & Don’ts



เลอืกของทีใ่ช!่
ลงขายใหถ้กูตลาด



Weight  Management Supplements  

ตวัอยา่งสนิคา้ทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาด

Vitamins  & Supplements

Omega-3
Probiotics
Collagen
Zinc
Immune
Anti-Oxidant
Vitamin C

*หา้มใชว้า่ weight loss 
เพราะในตา่งประเทศ weight loss 
ตอ้งมใีบสัง่แพทยจ์งึจะซือ้ได ้

Meal Replacement Drink
Weight Management Supplements

Tips:  ควรโชว ์Supplement Facts ในทกุ Listing



ตวัอยา่งสนิคา้ทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาด

Sport Supplements

Sport Supplements
Nutrition Food
Whey Protein

Health & Wellness

Health Care
Skin Care

Tips: ฉลากเป็นภาษาองักฤษ, มสีว่นผสมที ่USFDA อนญุาต, และไมเ่ป็น Prescription Medicine

Tips:  ควรโชว ์Supplement Fact ในทกุ Listing
ตอ้งเป็น 



สนิคา้ทีม่เีทรนดเ์ตบิโต

Hair Care & Styling : Men’s & Women’s

Hair Extension 
Hair Wigs
Hair Treatment
Hair Color
Hair Serum

Nail Care

Nail Care
Nail Art Tools
Artificial Nails Tips

Tips: ใสภ่าพวธิกีารใชอ้ปุกรณ์ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้เขา้ใจ และตดัสนิใจซือ้งา่ยข ึน้



(เพิม่เตมิ) ประเภท Supplements 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

Minerals Magnesium, Calcium, Iron, Zinc

Women’s Health DIM, Natal



ตลาด eBay ทีน่า่ลงขาย H&B

สดัสว่นของตลาดผูซ้ือ้สนิคา้  H&B 
บน eBay Site

คา่ธรรมเนยีมของ eBay Sites ประเทศตา่งๆ

eBay

Site

Insertion 

Fee

จ านวนโควตา้สนิคา้ทีล่งขายได ้
โดยไมเ่สยีคา่วางของ 

(Free Insertion Quota)
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Final Value Fee

(FVF)

USA $0.35/
Listing

Free 250 Insertion / month
(ทัง้ Personal, Business Type)

1
.3

%

ค
า่ธ
รรม

เน
ยี
ม
ก
ารข

าย
ข
า้ม
ป
ระเท

ศ
$0.3+

12.55% 
by Category*

UK
(Personal)

£0.35/
Listing

Free 1,000 Insertion / month 
(personal acct ซึง่เมือ่สะสม

ยอดขายถงึ £1,000 
จะลงขายไมไ่ดอ้กี)

£0.3+

12.8%
by Category

UK
(Business)

£0.35/
Listing

ไมม่ ีFree Insertion 
และไมจ่ ากดัยอดขายที ่£1000

£0.3+

12.8%
by Category

AU
สว่นใหญ ่

$AU1
/Listing

ไมม่ ีFree Insertion 
(ไมค่อ่ยมปัีญหาเรือ่งศลุกากร
Business Acct จะไมจ่ ากดั
ยอดขายที ่AU$1000)

$AU 0.3+

13.4% 
By Category

CA $0.30/
Listing

Free 200 Insertion / month 

$0.3+

12.35% 
By Category

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะ Site



เทคนคิเพิม่ของในรา้น 
& ขยายตลาด



เพิม่สนิคา้ 

ของเยอะ! = มโีอกาส 
search ตดิเยอะกวา่ 
+ลกูคา้ซือ้ไดห้ลายอยา่ง

เพิม่โอกาสในการขาย

ยอดเพิม่! 10-15%

หาของใหมเ่ขา้รา้น
อยา่งนอ้ย 
10 SKUs ตอ่สปัดาห์

• เปิดตลาดนอกดอทคอม  เพิม่ฐานลกูคา้ใหม ่
• ท าให ้listing Search ตดิงา่ยในทกุๆ ที่

เพ ิม่โอกาสในการขายขยายตลาด

• ดเูทรนดส์นิคา้ชนดิไหนนา่ลงขาย 
• สนิคา้ที ่US FDA อนญุาตใหข้าย
โดยไมต่อ้งมใีบส ัง่แพทย์

eBay.com

eBay.co.uk

eBay.com.au

eBay.ca

ขยายตลาดเฟส 1 
ไปตลาดภาษาองักฤษ

ขยายตลาดเฟส 2 
ไปตลาดตา่งภาษา

eBay.com

ebay.es

ebay.de

ebay.fr

ebay.it

*คอยสงัเกตเรือ่งการขนสง่ + ปรับคา่สง่



2.1 )  เพิม่สนิคา้เขา้รา้น แบบมอืโปร
• สนิคา้ใหม่ (New Listing) จะไดข้ ึน้อนัดบัตน้ๆ→ ลงสนิคา้เพิม่ 10% ของทีม่ใีนรา้นทกุๆสปัดาห์ หรอื อยา่งนอ้ยวนัละ 1 ชิน้
• หากลง Listing แบบ Variation ควรท า Variations ใหถ้กูตอ้ง เชน่ตาม ขนาด ส ีกล ิน่ รส 
ไมค่วรใชจ้ านวนสนิคา้มาตัง้เป็น Variations เพราะค านวณคา่สง่ยาก (ใชฟี้เจอร ์Volume Pricing ไดอ้ยูแ่ลว้ดว้ย)

• สนิคา้ทีข่ายออกยาก หรอืตอ้งการโละสต็อก ใหล้ง Listing แบบ Auction เพือ่เพิม่ Traffic
• เพิม่ Auction Listing ก็ยงัด ี เพราะใน 1 เดอืน Auction ทีม่อีาย ุ5 วนั จะมโีอกาสขายออกได ้6 คร ัง้

ระยะเวลา(สปัดาห)์W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11

2. ตอ่มา เนน้ Focus ปรบัปรงุ Listing
ใหม้คีณุภาพ โดยเฉพาะอนัทีเ่ร ิม่ตดิตลาด
เพือ่ให ้Search ตดิงา่ย ขายงา่ยขึน้
เชน่ >> เพิม่ภาพ, เพิม่ item specs, 
ท า Promoted Listings, คปูองโคด้สว่นลด ฯลฯ

เพิม่ New Listing



2.2 ) ขยายตลาดไปยงั eBay sites ประเทศตา่งๆ เพิม่พลงั Search

วธิที ี ่1 ขยายตลาดโดยใช ้account เดมิ
แตไ่ปขายใน eBay Sites อืน่ๆ
(One Account to Multi Sites)

วธิที ี่ 2 ขยายตลาดดว้ยการเปิดบญัชเีพิม่ และไปลงขาย
ในตลาดใหม ่(Multi Account to Multi Sites)

- เร ิม่ตน้งา่ย สามารถท า Listing ใน site ใหมไ่ดเ้ลย
- ควรระวงัเร ือ่ง Duplicated Listing โดยเฉพาะเร ือ่ง
การ Block ประเทศ ใน listing แตล่ะอนั

- จดัการรา้น และ Listing ไดง้า่ย  ต ัง้คา่ทเีดยีวท ัง้บญัชี

- มบีญัชสี ารอง
- ผูข้ายเปิดบญัชเีพิม่ได ้ ตราบเทา่ทีส่ามารถดแูลรา้น
ไดอ้ยา่งท ัว่ถงึ

1

2

3

4

สรา้ง New Listings ใน Sites ประเทศอืน่ๆ
• เปิดบญัชใีหม ่ที ่ebay.com

(อนุมตังิ่ายสดุ) 

• ใช ้Payoneer เดมิทีม่อียูไ๋ด ้

• บญัชทีีเ่ปิดจาก eBay.com 
จะลงขายไดใ้น Sites ทกุ
ประเทศ

• 1 Account ผกูได ้1 รา้น



1. ท า Listing ใหแ้ตกตา่งกนั
- Title 4 ค าแรก หา้มซ า้กนั ไมใ่ชเ่ป็นการสลับค า ตอ้งสรา้ง keyword ใหม ่4 ค า

เป็นอยา่งนอ้ย  ยิง่ keyword ตา่งกนัหลายค าจะยิง่ดี

- รปูภาพ 3 รปูแรกตอ้งไมเ่หมอืนกนั ไมซ่ ้ากนั ใชร้ปูอืน่ๆ มาสลับได ้

- SKU (custom label) ตอ้งเป็นคนละเลขกนั

2.ตอ้ง Cross-Block ประเทศ เมือ่ลงขายหลายๆ Sites 
โดยต ัง้คา่ Exclude Ship to country ในหนา้ Listing แตล่ะอนั ยกตัวอยา่งเชน่

- Listing “A” ขายใน eBay.com (US Site) ให ้Exclude ship to country ไมส่ง่ไป UK, AU, CA
- Listing “B” ขายใน eBay.co.uk (UK Site) ให ้Exclude ship to countryไมส่ง่ไป US, AU, CA
- Listing “C” ขายใน eBay.com.au (AU Site) ให ้Exclude ship to country ไมส่ง่ไป US, UK, CA
- Listing “D” ขายใน eBay.com.ca (Canada Site) ให ้Exclude ship to countryไมส่ง่ไป US, UK, AU

วธิป้ีองกนั Duplicate Listing



วธิลีงขายใน eBay Sites ประเทศอืน่ๆ  นอก eBay.com
วธิที ี ่1 ไปทีเ่ว็ปไซตข์อง eBay ของประเทศทีท่า่นตอ้งการลงขาย ท าทลีะ Listing

ลง listing ตามปกต ิโดยใหล้งใน eBay 
Site ทีท่า่นตอ้งการขยายตลาดโดยตรง

เว็ปไซตข์อง eBay แตล่ะ sites เชน่
(UK) www.ebay.co.uk  / (Australia) www.ebay.com.au / (Canada) www.ebay.ca / (Spain) www.ebay.es  
(Germany) www.ebay.de /  (France) www.ebay.fr / (Italy) www.ebay.it 

ตวัอยา่ง
ผูข้ายตอ้งการขยายรา้นไปที ่ Site UK ให ้log in เขา้  www.eBay.co.uk แลว้กด create listing ตามปกตผิา่น site น ัน้ๆ

http://www.ebay.co.uk/


วธิที ี ่2. ใชโ้ปรแกรมจดัการรา้นคา้หรอื API Clone Listing , Clone รา้น
• API ชว่ยใหผู้ข้ายจัดการบญัช ีeBay หลายๆ รา้น และจัดการ Listing ทีล่งขายหลายๆ sites ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
• API สามารถโคลน Listing จาก site หลกัไปยัง sites อืน่ๆ  ไดท้ลีะหลาย Listing ประหยัดเวลา  

ไมต่อ้งสรา้งทลีะ listing

*บญัชทีีส่ามารถใช ้API ลงขายนอก .com ได ้จะตอ้งเป็นประเภท Business Type เทา่นัน้

ศกึษาเกีย่วกบัการใช ้API จาก PushAuction ไดท้ ี่
https://ebaythailand.co.th/grow-with-api/

เลอืกลง Listings เพิม่ใน Sites ทีข่ายด ี
มฐีานลกูคา้กวา้ง
เชน่ eBay.CO.UK , eBay.COM.AU, eBay.CA

(ยอมลงทนุกบั Insertion Fees 
และเปิด eBay Stores เพือ่ท าโปรโมช ัน่ในรา้น)

วธิลีงขายใน eBay Sites ประเทศอืน่ๆ  นอก eBay.com (ตอ่)



เทคนคิ
การจดัสง่สนิคา้



✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

บรกิารขนสง่จากไทยทีแ่นะน า

eBay แนะน าใหจั้ดสง่แบบมี D-Scan เพือ่ลดปัญหาสนิคา้ไปไมถ่งึผูรั้บ 
(Item Not Received: INR) และดตีอ่สขุภาพบัญชเีรือ่ง SEA Service Metrics

ปลายทาง Australia และ Canada หากจะสง่ดว้ยไปรษณียไ์ทย 
ตอ้งใชบ้รกิารแบบ ePacket จงึจะม ีD-Scan (แบบลงทะเบยีนไมม่ ีD-Scan)

กอ่นการจดัสง่!
ควรตรวจสอบกบัขนสง่วา่

มเีงือ่นไขการจัดสง่อยา่งไรบา้ง



หม ัน่ตรวจเช็คเงือ่นไขการจดัสง่  เชน่ บรกิารจากไปรษณียไ์ทย

1. เช็คขอ้มลูประเทศปลายทาง ที่ ปณท. เปิด
ใหบ้รกิาร (ประเทศใดสง่ไมไ่ด ้ตอ้ง Block)

สแกน QR Code ขอ้มลูการ

ใหบ้รกิารของไปรษณียไ์ทย

ณ ปัจจบุนั (วันทีล่า่สดุ)

ตวัอยา่งขอ้มลูทีแ่สดง

2. เช็คคา่สง่ ทางออนไลน์

ระบนุ ้าหนัก
และประเทศปลายทาง
เพือ่ค านวนราคา คา่จัดสง่



สง่ Economy ธรรมดา อาจชา้และสญูหาย คา่สง่ก็แพงขึน้

สง่ดว่น อุน่ใจ ลกูคา้ยนิดจีา่ย สนิคา้ไปถงึไว ตรวจสอบได ้ดตีอ่การประเมนิ     

สง่ดว่นยงัไงก็คุม้กวา่

สง่ดว่น: สง่ถงึเร็วกวา่ ม ีTracking ทัง้ A-Scan และ D-Scan 

ปัญหาเรือ่งจัดสง่มนีอ้ยกวา่ อตัราเกดิ Defect ลดลง

Account สขุภาพด ี
Search ตดิงา่ย ขายคลอ่ง

ผา่นประเมนิ 
SEA Service Metrics

(เคส INR นอ้ย)

สง่ดว่นพเิศษ ลกูคา้ยนิดจีา่ย ม ัน่ใจไดข้องชวัร ์

ตดิตอ่ผา่นทาง Agent ได ้
เชน่ Fastship, City-link, 
Pilot logistics



อปัเดทสนิคา้ (Revise Listings) ใหเ้หมาะกบั การจดัสง่แบบดว่นพเิศษ

Lot Items

จดัท า Listing แบบขายยกเซ็ต หรอื ยกล็อต (ใหคุ้ม้คา่สง่แบบดว่นพเิศษ)
ควรคดิคา่สง่ดว่นแยกออกจากคา่สนิคา้

High-Priced Items

หาสนิคา้ทีร่าคาแพงมาลงขาย เนน้ของคณุภาพด ีมแีบรนดเ์ป็นทีรู่จั้กของตา่งชาติ

ดวูธิกีารสรา้งตารางคา่สง่ไดท้ีน่ี่ https://ebaythailand.co.th/Download/SellerGuide/eBayTH_Shipping%20Rate%20Table.pdf



วธิสีรา้ง
Shipping Rate Table
ตารางคา่สง่ (แบง่ตามน า้หนกั)



การสรา้ง Shipping Rate Table

ต ัง้ราคาคา่จดัสง่ตามแตล่ะประเทศปลายทาง โดยใชน้ า้หนกัเป็นเกณฑ์
ท าได ้2 ชอ่งทางคอื
1. สรา้งตารางคา่สง่ที ่Listing 
2. สรา้งตารางคา่สง่ที ่Account setting 

ตาราง Shipping Rate Table ไมว่า่จะสรา้งจากทีใ่ด 
สดุทา้ยจะไปรวมกนัที ่Shipping preferences



วธิสีรา้งตารางคา่สง่ Shipping Rate Table

*ขอ้ระวัง Listing ทีท่ า Shipping rate table หากมเีป็น Variation Listing ในทกุ Variants จะตอ้งมนี ้าหนักทีเ่ทา่กนั

ต ัง้คา่ (ใน Listings) ที ่Shipping Details 

หรอืกด Create เพือ่สรา้งเงือ่นไข
คา่จัดสง่แบบใหม่

กดที ่View เพือ่ดู
(ถา้เราเคยสรา้งเงือ่นไขคา่สง่ไวแ้ลว้)

ส าหรับคนทีใ่ช ้New Listing Tool ใหไ้ป Switch to classic view

Note:
Shipping Rate Table จะไมส่ามารถ delete ได ้
หากทา่นไมต่อ้งการใชข้อ้มลู table อนัเกา่ 
ใหใ้ชก้าร แกไ้ขขอ้มลู
และ rename เป็นชือ่ table ใหม่ แทนอนัเดมิ



ต ัง้คา่ใน Account setting

กดที่ select เพือ่ดู
(ถา้เราเคยสรา้งเงือ่นไขคา่สง่ไวแ้ลว้)

หรอืกด create new เพือ่สรา้ง
เงือ่นไขคา่จัดสง่แบบใหม่

1

2

3 4

แสดงจ านวน rate 
table ทีไ่ดส้รา้งเอาไว ้

ขอ้ควรทราบ:
หากต ัง้คา่ Rate Table ที ่account setting ระบบจะน าไปต ัง้เป็นสว่นหนึง่ของ 
Business Policy ทนัท ีหากไมต่อ้งการใช ้Business Policy ใหไ้ปตัง้คา่ใน Listing

วธิสีรา้งตารางคา่สง่ Shipping Rate Table



สถานการณ์ 1

สรา้ง Shipping Rate Table

ส าหรับสนิคา้ น า้หนกั 300-500g

โดยตัง้คา่จัดสง่ตามบรกิาร 2 แบบ

คอื 1) แบบสง่ดว่น Express  

และ 2) สง่แบบปกต/ิประหยัด Economy

ตย



ตย:  สถานการณ์ 1 ตัง้ Table ส าหรับสนิคา้ น ้าหนัก 300-500g โดยตัง้คา่จัดสง่ตามบรกิาร

การจัดสง่ 2 แบบ คอื 1) แบบสง่ดว่น Express  และ 2) สง่แบบปกต/ิประหยัด Economy

ตัง้ชือ่ table:
Item weight 300-500g

เลอืกประเภท  เชน่  ใชส้ง่
ประเทศปลายทาง นอก USA
(International rate table)

เลอืกประเทศ ในแตล่ะโซนทวปี 
ทีต่อ้งการตัง้คา่การจัดสง่ได ้

ตัวอยา่ง เลอืกประเทศในโซนยโุรป
เลอืก ติ๊ก ประเทศทีต่อ้งการตัง้คา่จัดสง่

วธิสีรา้งตารางคา่สง่ Shipping Rate Table



4

5

ตัง้ราคาการจัดสง่แบบดว่น ตามประเทศทีไ่ดเ้ลอืกเอาไว ้

ตัง้ราคาการจัดสง่แบบปกต/ิประหยดั ตามประเทศทีไ่ดเ้ลอืกเอาไว ้

6

ใสร่าคาคา่สง่

7

ก าหนดราคาคา่สง่ 
แลว้คอ่ยเลอืกประเทศ
ทีเ่ราจะสง่ไดต้ามอตัรานี้

ก าหนดคา่สง่หลายอตัราได ้
โดยกด Add regions/state
เพือ่สรา้งกลุม่ใหม ่
(เป็นการตัง้กลุม่ประเทศใหม ่
อกีอตัรานงึ) 

ตย:  สถานการณ์ 1 ตัง้ Table ส าหรับสนิคา้ น ้าหนัก 300-500g โดยตัง้คา่จัดสง่ตามบรกิาร

การจัดสง่ 2 แบบ คอื 1) แบบสง่ดว่น Express  และ 2) สง่แบบปกต/ิประหยัด Economy

วธิสีรา้งตารางคา่สง่ Shipping Rate Table (ตอ่)



สถานการณ์ 2

สรา้ง Shipping Rate Table

ส าหรับสนิคา้น ้าหนัก 501-1000g

โดยตัง้คา่จัดสง่ตามบรกิารการจัดสง่ 2 แบบ

คอื 1) แบบสง่ดว่น Express  

และ 2) สง่แบบปกต/ิประหยัด Economy

ตย



ตัง้ชือ่ Table:

Item 501-1000g

เลอืกประเทศ ในแตล่ะโซนทวปี 
ทีต่อ้งการตัง้คา่การจัดสง่ได ้

ตย:  สถานการณ์ 2 ตัง้ Table ส าหรับสนิคา้ น ้าหนัก 501-1000g โดยตัง้คา่จัดสง่ตามบรกิาร

การจัดสง่ 2 แบบ คอื 1) แบบสง่ดว่น Express  และ 2) สง่แบบปกต/ิประหยัด Economy

วธิสีรา้งตารางคา่สง่ Shipping Rate Table

เลอืกประเภท  เชน่  ใชส้ง่
ประเทศปลายทาง นอก USA
(International rate table)

ตัวอยา่ง เลอืกประเทศในโซนยโุรป
เลอืก ติ๊ก ประเทศทีต่อ้งการตัง้คา่จัดสง่



ข ัน้ตอนการต ัง้ Shipping rate tables

4

5

ตัง้ราคาการจัดสง่แบบดว่น ตามประเทศทีไ่ดเ้ลอืกเอาไว ้

6

7

สถานการณ์ 2 ตัง้ table ส าหรับสนิคา้ น ้าหนัด 501-1000g โดยตัง้คา่จัดสง่ตามบรกิารการจัดสง่ 2 
แบบคอื 1) แบบสง่ดว่นและ 2)สง่แบบปกต/ิประหยัด

ตัง้ราคาการจัดสง่แบบดว่น ตามประเทศทีไ่ดเ้ลอืกเอาไว ้

ตัง้ราคาการจัดสง่แบบปกต/ิประหยดั ตามประเทศทีไ่ดเ้ลอืกเอาไว ้

ใสร่าคาคา่สง่

ก าหนดราคาคา่สง่ 
แลว้คอ่ยเลอืกประเทศ
ทีเ่ราจะสง่ไดต้ามอตัรานี้

ก าหนดคา่สง่หลายอตัราได ้
โดยกด Add regions/state
เพือ่สรา้งกลุม่ใหม ่
(เป็นการตัง้กลุม่ประเทศใหม ่
อกีอตัรานงึ) 



เมือ่เราใชต้ารางคา่สง่ (Shipping Rate Table) โดยมบีรกิารหลายอยา่ง 
และคดิคา่สง่ไมเ่ทา่กนั    กอ่นทีผู่ซ้ ือ้จะเห็นวา่คา่สง่คอืเทา่ใด  
ผูซ้ือ้จะตอ้งกดเลอืกประเทศปลายทางกอ่น



สมมตวิา่ เลอืกปลายทางจดัสง่เป็น “ออสเตรเลยี” ก็จะเห็นตวัเลอืกวธิสีง่ 
และราคาคา่สง่   ในลกัษณะตาราง ตามตวัอยา่งนี้

สง่ดว่น

สง่ประหยดั/ปกติ

→ Listing ทีใ่ช ้Shipping Rate Table ส าหรับสนิคา้ น ้าหนัก 300-500g  

สง่ดว่น

สง่ประหยดั/ปกติ

→ Listing ทีใ่ช ้Shipping Rate Table ส าหรับสนิคา้ น ้าหนัก 5001-1000g 



Health & Beauty Listing 

Do’s & Don’ts



เทคนคิการท า Listing สนิคา้กลุม่ Health & Beauty

รปูภาพทีแ่นะน าใหใ้ช้

• เลอืกภาพทีด่เูป็นมอือาชพี ใสภ่าพอยา่งนอ้ย ภาพ 
• ภาพแรกควรใชพ้ืน้ขาว ไมม่ลีายน ้า ไมม่ขีอบ ไมม่ตีวัอกัษร ง่ายตอ่การตดิหนา้ 

• ใสภ่าพทีม่ฉีลาก ภาษาองักฤษ
• ใสภ่าพทีม่กีารสาธติการใชผ้ลติภัณฑ์
• ใสภ่าพสว่นประกอบหลกัทีเ่ป็น ของผลติภัณฑ ์เชน่ ใหผู้ซ้ ือ้สงัเกตเห็นไดง้่าย
• ค าอธบิายประเภทผลติภัณฑ ์เชน่ เป็นตน้
• สามารถใส ่ ได ้ ตอ้งเปิดใช ้

รปูภาพทีไ่มแ่นะน าใหใ้ช้

• เลอืกภาพทีด่ไูมเ่ป็นมอือาชพี ไมน่่าดงึดดู หรอืภาพทีส่ ือ่ไปในเชงิอนาจาร 
• ภาพสนิคา้ไมม่ฉีลากภาษาองักฤษ 

อาจสง่ผลใหถ้กูเอา ลง เนือ่งจากตามกฏหมาย อนุญาตเฉพาะการลงขายสนิคา้ทีซ่ ือ้ไดโ้ดยไม่
ตอ้งมใีบสัง่แพทย์ และตอ้งมฉีลากภาษาองักฤษแสดงสว่นประกอบใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน
• ใสภ่าพทีส่ ือ่เกนิจรงิ 

อาจท าใหผู้ซ้ ือ้คาดหวงัเกนิกวา่ผลลพัธจ์รงิ อาจท าใหถ้กูเปิด เคส ดว้ยเหตผุล 
หรอือาจท าให ้ ถกู และโดนระงับการขาย 



Keyword Title ทีแ่นะน าใหใ้ช้

• Keyword 5 ค าแรกส าคญัมาก Title ใสไ่ดม้ากถงึ 80 ตวัอกัษร  เนน้วา่สนิคา้คอือะไร 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 โดยไมต่อ้งใชใ้บสัง่

แพทย์

Magnesium with Vitamin B6, 250 Tablets, 
Set of 2 Free Shipping

ตวัอยา่ง keyword ทีส่ามารถใชไ้ด้

❖ keyword ทีส่ามารถใชไ้ด ้
เชน่ Weight Management, Vitamin, Lightening, Skin Peels, Exfoliators & Scrubs, Anti-Aging

❖ Keyword ทีไ่มค่วรใช ้
เชน่ Melatonin, Youthful Herbal, Kojic Acid, Malasma, Weight Loss, Garcinia Cambodia, Tongkat Ali

Jack 248g 3D Ultimate 
Pre-Workout Training Matrix Powder
CNS Stimulant USP Labs

เทคนคิการท า Listing สนิคา้กลุม่ Health & Beauty



• สนิคา้ทีต่อ้งมใีบสัง่แพทยจ์งึจะซือ้ได ้(Prescription Medicine) หรอืมสีว่นประกอบยาควบคมุพเิศษ (Controlled 
Drug)เชน่หา้มขายยาแกอ้กัเสบ, คอนแทคเลนส,์ Retinols, Melasma, ฮอรโ์มนเพศ, Weight Loss, Hair Loss หาก
จะขายตอ้งเป็นไปตามที ่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 ์หรอืผลติภัณฑเ์พือ่
สขุภาพ แมว้า่สนิคา้บางชนดิอาจจะหาซือ้ขายไดท้ั่วไปในประเทศไทย แตบ่างตวัไมส่ามารถลงขายที ่eBay ได ้เพราะ
จะตอ้งซือ้ขายตามใบสัง่แพทยเ์ทา่นัน้ตามกฎของ US FDA

ฉะนัน้ผูข้ายจงึจ าเป็นตอ้งศกึษาสว่นประกอบของสนิคา้ วา่มสีารออกฤทธิท์ีอ่นุญาตใหซ้ือ้ขายแบบไมต่อ้งใชใ้บสัง่แพทยไ์ด ้
หรอืไม ่ ตอ้งไดค้ าตอบวา่เป็น OTC: Over-the-counter เทา่นัน้ จงึจะขายบน eBay ไดโ้ดยไมผ่ดิกฏ US FDA โดยเชค็
ไดท้ี่ และตรวจเชค็สนิคา้ที ่US FDA ไมอ่นุญาตใหข้ายไดท้ี ่

ทีสุ่ม่เสีย่ง : ละเมดินโยบายการขายสนิคา้ประเภทอาหารและยา

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


หากไดร้บัการแจง้เตอืนจาก eBay

หรอืโดน Listing Ended แลว้ ควรท าอยา่งไร?

• ไมล่งสนิคา้ทีไ่ดร้บัการแจง้เตอืนอกี ลบ Listing ออกจากหลงับา้น เพราะอาจจะท าใหโ้ดนเพิม่บทลงโทษ เชน่ โดน
ระงับการขายชัว่คราว 7-10-30 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 เนน้เรยีบง่าย ใชเ้ป็น Bullet Point ใสบ่รรยายสรรพคณุ จดุขาย-จดุเดน่ ขัน้ตอนการใช ้สว่นประกอบ

ส าคญั เงือ่นใขการจัดสง่ หากใสล่งิคจ์ะตอ้งเป็น HTTPS ลงิค์
• → ใช ้Marketing Tools เชน่ Promotion Manager หรอื Promoted Listing เพือ่เพิม่ Traffic ใหก้บัรา้น



ตดิตามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ ี่

Line:  @eBayThailand


