
เคล็ดลบัปั๊มยอดขาย
ใหต้ดิ Top Search
✓อยากขายด ีตอ้งม ีeTRS Plus Listing
✓Free Returns Seller Protection



เคล็ดลบัปั๊มยอดขายใหต้ดิ Top Search

1. อยากขายด ีตอ้งม ีeTRS Plus Listing!
✓ ชว่ยประหยัดคา่ Final Value Fees 
✓ ดันยอดขายเพิม่ เพิม่โอกาสตัดสนิใจซือ้ 

Conversion Rate +20% ถงึ 3 เทา่! (จากสถติปีิ 2021)

2. Free Returns ชว่ยลดเคสสนิคา้ไมต่รงปก : ลด SNAD
✓ Free Returns ไดรั้บ Seller Protection พเิศษจาก eBay
✓ วธิรีับ Return พรอ้มตัวอยา่งหนา้จอ

3. FAQs: ดแูลลกูคา้อยา่งถกูวธิ ีป้องกนั Below Standard



Traffic & 
Conversion Rate 
มผีลตอ่ยอดขาย
อยา่งไร?



ค าศพัท์ อา่นวา่ ความหมาย

Listing 

Impressions 
อมิเพรสช ัน่ Listing ปรากฏขึน้มากีค่ร ัง้ 

(มคีน Search ตดิสนิคา้นี ้รวมวนัละกีค่ร ัง้)

Click-Through Rate% คลกิทรเูรท มกีารกดเขา้ไปด ูListing กี%่

Listing Page Views เพจววิ มคีนกดเขา้ไปดใูน Listing กีค่รัง้

Sales Conversion 

Rate %

เซลส ์
คอนเวอรช์ัน่

เรท
ดแูลว้“ซือ้” กี%่

Transaction (TRX)
ทรานส์
แอ็คช ัน่ จ านวนออเดอร์ (นับตามจ านวนครัง้ทีจ่า่ยเงนิ)

5 ค าศพัท ์Traffic ทีต่อ้งรู!้

เพิม่ Traffic → เพิม่ยอดขาย!
ออเดอร์



Impressions : 
Search ตดิขึน้มากีค่รัง้

Page Views :  
มคีนกดเขา้ด ูListing กีค่ร ัง้

Conversion Rate:  
ดแูลว้“ซือ้” กี%่

Click-thru%:  
มคีนกดเขา้ด ูกี%่

ขายไดก้ีอ่อเดอร ์(TRX)
นับตามจ านวนครัง้ทีจ่า่ยเงนิ

วธิดี ูTraffic ใน Seller Hub
> Performance > Traffic



วธิเีพิม่ยอดขาย โดยเพิม่ Traffic

1. เพิม่จ านวน Impressions ให ้Search ตดิงา่ย
• eTRS เพิม่ Traffic +15%
• ใช ้Promoted Listings ดนัสนิคา้ขึน้ Top Search
สูอ้ตัราคา่โปรโมทใหส้งูกวา่ %ในตลาดเล็กนอ้ย

• ปัดฝุ่ นทัง้รา้น โดยปรับราคา ขึน้/ลง 1cent ทกุวนั
• ลงของใหมท่กุวนั เพิม่ Traffic +15%

2. ปรบัปรงุ Sales Conversion Rate ใหด้ขี ึน้:
เขา้มาดแูลว้ตอ้งซือ้!

• eTRS Plus Listing เพิม่ Conversion 
+20% สงูสดุ 3 เทา่ (จากสถติปีิ 2021)

• Listing มคีณุภาพ ขอ้มลูชดัเจน รปูคมชดั ไม่ overclaim
• ท าโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถม Markdown Sales, 

Order-size Discounts, คปูองโคด้สว่นลด ฯลฯ



Seller Performance / Seller Level
“ระดบัความสามารถของผูข้าย” แบง่เป็น 3 ระดบั คอื

ตอนเริม่ตน้เปิดบญัช ีผูข้ายทกุคน
จะอยูใ่นระดบั Above Standard 
(สงูกวา่มาตรฐาน)

• รักษามาตรฐานการขาย+
บรกิารไดด้แีลว้  ถา้พัฒนา
ใหด้ขีึน้กวา่นีจ้ะไดเ้ป็น 
Top-rated

• ตอ้งปรับปรงุบรกิาร วธิขีนสง่
การดแูลผูซ้ือ้ ใหด้กีวา่นี้

• ม ีDefect Rate เกนิ 2%
หรอื Case Closed without 
seller resolution เกนิ 0.3%

• มยีอดขายถงึเกณฑ์
• สง่ของตรงเวลา
• ใสใ่จลกูคา้ดมีาก + 
บรกิารลกูคา้ดตีอ่เนือ่ง

eTRS เพิม่ 
Traffic +15%



Seller Performance / Seller Level คอือะไร?

eBay มกีารประเมนิ “ระดบัความสามารถของผูข้าย”
(Seller Performance Standard / Seller Level) 
ในวนัที ่20 ของทกุๆ เดอืน

เป็นการวดัคณุภาพของบรกิาร+ความใสใ่จดแูลลกูคา้
ซึง่รวมถงึการจัดสง่ทีฉั่บไว ทันเวลาทีรั่บปากไวก้บัลกูคา้

โดยค านวณจากจ านวน Transaction แบง่ตามประเทศของ
ผูซ้ือ้ (Ship-to Country) → ออกมาเป็น 4 เขต (Region)

Global ประเทศอืน่ๆ 
นอก Big 3 เชน่ AU, Russia

eTRS เพิม่ Traffic 
+15%ใน Region น ัน้



สตูรส าเร็จ Seller Level

•

•

•

3 ต า่

ดยูอ้นหลงั 12 เดอืน หรอืตดัรอบ 3 เดอืน
ถา้หาก 3 เดอืนลา่สดุ มี 400 Trx ขึน้ไป

1 สงู

ดยูอ้นหลงัแค ่3 เดอืนเสมอ!



เรยีนรูเ้คล็ดลบั Seller Level: 
วธิเีป็น eTRS และป้องกนั Below Standard 
ไดท้ีค่ลปิ eBay Thailand Boot Camp 2019: Workshop 2, Ep. 2-3

https://youtu.be/lChre5k_3_8
https://youtu.be/lChre5k_3_8


อยากขายด ีตอ้งม ี
eTRS Plus Listings



รูจ้กั eTRS Plus Listing

• eTRS Plus Listings เป็นสถานะของ Listing 
สว่น Top-Rated US เป็นสถานะของบญัชี (Seller Level)

• eTRS Plus Listings จะ Search ตดิขึน้มากอ่น eTRS Level
• eTRS Plus Listings จะมตีราโลโก้ เสรมิความนา่เชือ่ถอื 

ชว่ยดงึ Traffic เขา้รา้น และเพิม่โอกาสการตดัสนิใจซือ้

+20% ถงึ 3 เทา่!



เง ือ่นไขของ eTRS Level:

1) บัญช ีeBay มอีายไุมน่อ้ยกวา่ 90 วนั
2) ม ีTransactions ทีข่ายไป USA ไมน่อ้ยกวา่ 100 

ออเดอร ์และยอดขายรวมในรอบ 12 เดอืนยอ้นหลัง 
ไมต่ า่กวา่ $1,000

3) ตอ้งผา่นการประเมนิเหลา่นี:้ 
• Defect Rate ไมต่ า่กวา่ 0.5% 

หรอืไมเ่กนิ 3 buyers
• Case Closed without Seller Resolution 

ไมเ่กนิ 0.3% หรอืไมเ่กนิ 2 transactions
• Late Shipment Rate ไมเ่กนิ 3% 

หรอืไมเ่กนิ 6 transactions
• Tracking uploaded ภายใน Handling time และ 

Carrier Validated หรอืม ีA-Scan 95% ขึน้ไป

✓ ตอ้งเป็น eTRS Level กอ่น จงึจะม ีeTRS Plus Listing ได ้

ท าอยา่งไร จงึจะม ีeTRS Plus Listing?

eTRS Plus Listing ตอ้งเป็นอยา่งไร?

1) จัดสง่แบบม ีA-Scan ภายใน 1 วนัท าการ 
(1-business day handling time to USA)

2) รับคนืสนิคา้ฟร ี(Free Returns) 30 วนั: 
ผูข้ายรับคนืสนิคา้ทกุกรณี และออกเงนิ
คา่สง่คนืสนิคา้ (PayPal, โอนเงนิ)
หรอืสง่ Return Label ใหค้นซือ้



แมไ้มใ่ช ่Top-rated Level ก็ยงัขายดขี ึน้ 
มเีคสนอ้ยลง เมือ่ผูข้ายรบั Free Returns 30 วนั

Seller Level 
+ 

Free Returns

เพิม่การตดัสนิใจ
ซือ้ของลกูคา้ให้

งา่ยขึน้

ลดโอกาส
เกดิเคส 
SNAD

ม ีBadge 
แสดงที่
สนิคา้ 

เพิม่ความ
นา่เชือ่ถอื

สว่นลด 
10% 
Final 
Value 
Fee

Free Returns
เพิม่โอกาสการ
ตดัสนิใจซือ้

+20% 
ถงึ3 เทา่

Above Standard + 
Free Returns

eTRS Plus Listing
คอื ม ีFree Returns 
และ 1-day A-scan

✓ หากเป็น Above Standard แตม่ ีFree Returns 30 วนั ก็ยงัชว่ยเพิม่โอกาสซือ้ 
Conversion Rate ไดอ้ยา่งนอ้ย 20% และลดปัญหาเคส SNAD



พฒันาสถานะ Seller Level เพือ่ชว่ยเพิม่ยอดขาย!

➢ สามารถเขา้ไปเรยีนรู ้เพือ่ปรับปรงุสถานะบญัชขีองทา่นไดท้ีน่ี่

https://ebaythailand.co.th/ebay-boot-camp-2021-ep4/

สถานะ Seller Level 
ปจัจบุนั

Below Standard

Above Standard

Top Rated

ป้ายถดัไปของทา่น

Above Standard

Top Rated

Top Rated Plus Listing

https://ebaythailand.co.th/ebay-boot-camp-2021-ep4/


Free Returns ไดร้บั 
Seller Protection 
พเิศษจาก eBay
& วธิรีบั Return
(ตวัอยา่งหนา้จอ)



Free Returns คอือะไร ?

• คอื การทีผู่ข้ายยนิดรัีบคนืสนิคา้ทกุกรณี รวมถงึรับผดิชอบคา่สง่คนืสนิคา้หรอื Return Shipping Cost ใหผู้ซ้ ือ้ดว้ย

เหตผุลของการคนื มอีะไรบา้ง ? 

• สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 กลุม่

เหตผุลทีเ่ป็น 
Buyer’s Remorse

เหตผุล SNAD 
สนิคา้ไมต่รงค าบรรยาย

เหตผุล INR
ผูซ้ือ้ไมไ่ดรั้บสนิคา้



ประโยชนข์อง Free Returns

1.ชว่ยดงึดดูลกูคา้ ใหซ้ือ้
งา่ยขึน้ Conversion 
+20% (สถติปีิ 2021)

2. ใชเ้ครือ่งมอื Partial 
Refund คนืเงนิ
บางสว่นได ้หากสนิคา้
ทีไ่ดรั้บคนืมาเสยีหาย 
หรอืไมต่รงตามทีส่ง่ไป

3.ลดโอกาสเกดิเคส 
SNAD → บญัชมีสีขุภาพ

ดขีึน้

4. Seller Protection พเิศษ ส าหรบั Free Returns
3.1 ขอลบ Negative/Neutral Feedback ได ้
3.2 ขอผอ่นปรนการหกัคะแนน Case ได ้(Case De-score) โดยตดิตอ่ 

eBay  Customer Service เพือ่ขอใชส้ทิธิเ์ป็นครัง้ๆ เจาะจงไป

วธิตีดิตอ่ eBay 
Customer Service (คนไทย)

thaiservice@ebay.com



ค าแนะน า เกีย่วกบัการรบัคนืสนิคา้ (Return Best Practices)

1) ตอ้งแน่ใจวา่ สนิคา้ของทา่นตรงตามค าบรรยายและรปูภาพชดัเจน
2) ลบสนิคา้ทีม่อีตัราความผดิพลาดในการผลติสงูออกจากลสิติง้
3) ทา่นตอ้งแน่ใจวา่ ไมไ่ดส้ง่สนิคา้ผดิไป
4) ใชเ้ชค็ลสิตส์ าหรับสนิคา้ทีม่หีลายชิน้สว่น หรอืหลายชิน้อยูด่ว้ยกนั เพือ่หลกีเลีย่งการหลงลมืสนิคา้บางชิน้ไป
5) แพ็คสนิคา้อยา่งแน่นหนา เพือ่ป้องกนัความเสยีหายระหวา่งขนสง่
6) ตรวจสอบสนิคา้ทีไ่ดรั้บคนืมาอยา่งถีถ่ว้น กอ่นท าเรือ่งคนืเงนิ
7) ท าเรือ่งคนืเงนิอยา่งรวดเร็ว ดทีีส่ดุภายใน 2 วันเมือ่ไดรั้บสนิคา้คนื
8) ขอความชว่ยเหลอืจาก eBay เพือ่แกไ้ขปัญหา
9) เก็บทีอ่ยูรั่บคนืสนิคา้ใหเ้รยีบรอ้ย และจัดการทีอ่ยูผ่า่น Return Preferences



ผูข้ายทีร่บั Free Returns ตอ้งท าอยา่งไร?  เมือ่ผูซ้ ือ้ขอคนืสนิคา้

1. เมือ่ผูซ้ ือ้เปิดเคสมาขอคนืสนิคา้  ผูข้ายตอ้งกดปุ่ มยอมรับคนื 

กด Accept Return ภายใน 3 วนั เพือ่หยดุเคส !

2. ผูข้าย ตอ้งสง่ Return Label ใหผู้ซ้ ือ้  หรอืสง่เงนิทาง PayPal, โอนเงนิคา่สง่คนื ไปใหผู้ซ้ ือ้

3. เมือ่ Return Tracking แสดงวา่ Delivered ตามทีอ่ยูส่ง่คนืแลว้ ผูข้ายมเีวลา 2 วนัในการตรวจสอบสนิคา้

และกดคนืเงนิ (Refund) ใหก้บัผูซ้ ือ้ *ตอนแกะกลอ่งสนิคา้ทีไ่ดร้บัคนืมา แนะน าให้
ถา่ยคลปิวดิโีอไว ้ต ัง้แตต่น้จนจบ เป็นคลปิเดยีว*

1) ถา้หากสนิคา้ทีไ่ดรั้บคนืมาอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ผูข้ายสามารถกดคนืเงนิ Full Refund ไดเ้ลย
2) ส าหรับผูข้ายทีรั่บ Free Returns สามารถคนืเงนิบางสว่น (partial refund) ไดถ้งึ 50% หากสนิคา้

ทีไ่ดรั้บคนืมานัน้ไมต่รงตามทีส่ง่ไป
3) ถา้สนิคา้ Delivered มาถงึผูข้าย เกนิ 2 วนัท าการแลว้ แตย่ังไมม่กีารกดคนืเงนิ ระบบจะด าเนนิการ

คนืเงนิ Full Refund ใหอ้ตัโนมัต ิ(ถอืวา่ผูข้ายสละสทิธิใ์นการ Partial Refund)



ตวัอยา่ง Return Timeline เมือ่ผูซ้ ือ้ขอคนืสนิคา้

ผูข้ายไดรั้บสนิคา้กลับคนืแลว้

ผูข้ายคนืเงนิใหก้บัผูซ้ ือ้

ผูข้าย มเีวลา 2 วัน ตรวจสภาพ
สนิคา้ทีรั่บคนืมา (ถา่ยคลปิไว)้

✓ ผูข้ายกดปุ่ ม Accept Return ภายใน 3 วัน 
เพอืหยดุเคส!

✓ ผูข้ายสง่ Return Label, Return Shipping 
Cost ใหก้บัผูซ้ ือ้

ผูซ้ือ้เปิดเคสขอคนืสนิคา้

Full Refund

Partial Refund ไดถ้งึ 50% 
(Free Returns ทีไ่ดรั้บสนิคา้คนืมา
แบบไมต่รงกบัของทีส่ง่ไป โดยสง่
หลักฐานใหก้บั eBay Customer 
Service)



ตวัอยา่งหนา้จอ การรบัคนืของ (Manage Returns)

1. ไปทีS่eller Hub > Selling > Orders > Returns 2. เลอืก Open returns เพือ่ดเูคสทีข่อคนืสนิคา้ (Return)



3. คลกิเลอืก See details เพือ่ดรูายละเอยีด 

ตวัอยา่งหนา้จอ การรบัคนืของ (Manage Returns)



วธิเีตรยีม Return Label โดยใชบ้รกิารของ PP Shipping4289 

หลังจาก กดปุ่ ม Accept Return เพือ่หยดุเคสแลว้  ผูข้ายตอ้งเตรยีม Return Label ใหก้บัผูซ้ ือ้ ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

1) ตดิตอ่ PP Shipping4289 เพือ่ซือ้ Return Label โดยตอ้งเป็นสมาชกิกับทาง PP Shipping4289 แลว้เทา่นัน้
2) ทาง PP Shipping4289 จะด าเนนิการและแจง้ทีอ่ยู ่
3) เมือ่ไดรั้บทีอ่ยูแ่ลว้ ใหล็้อกอนิเขา้ระบบ eBay แลว้ไปที ่Account Settings > Addresses > Return 

Addresses เพือ่กด Edit > เลอืก Add another address 

ชอ่งทางตดิตอ่ PP Shipping4289

https://www.facebook.com/PPshipping4289


4) กรอกรายละเอยีดทีอ่ยู ่ทีท่าง PP Shipping4289 ใหม้า

5) ส าคญั! อยา่ลมืกด “Save as primary address”

เพือ่ใหร้ะบบแสดงทีอ่ยูน่ี ้

6) กด Save เพือ่บันทกึการตัง้คา่ทีอ่ยู่

ชือ่-นามสกลุ

ทีอ่ยู่ ทีอ่ยู่

เมอืง รหสัไปรษณีย์รัฐ



ค าถามทีพ่บบอ่ย
เกีย่วกบัวธิดีแูลลกูคา้



ค าถาม 1

ผูข้ายไดค้นืเงนิใหก้บัผูซ้ ือ้ไปแลว้ เพราะผูซ้ ือ้เปิดเคสมาวา่ไมไ่ดรั้บสนิคา้ (INR)

แตส่นิคา้ไปถงึผูซ้ ือ้ในภายหลงั และผูซ้ือ้บอกวา่จะจา่ยเงนิคนืให ้ 
ผูข้ายจะรบัเงนิคนืดว้ยวธิใีด? 

ตอบ
ผูข้ายไปสรา้ง Listing อนัใหมข่ึน้มา  แลว้สง่ใหผู้ซ้ ือ้ไปกดซือ้ (ช าระเงนิ) ได ้
โดยตกลงกนักอ่นใน eBay Message ใหช้ดัเจนวา่ จะถอืวา่สนิคา้สง่ไปถงึมอืแลว้  
ปิดจ๊อบทีก่าร mark as shipped (ไมม่กีารสง่ของไปเพิม่)



ค าถาม 2

ผูข้ายประเมนิคา่สง่ไวต้ า่เกนิไป  หรอื ปณท. ไมส่ง่ไปประเทศนี ้ 
ท าใหต้อ้งไปจัดสง่แบบดว่นพเิศษ Express ซึง่แพงกวา่มาก  ผูข้ายควรท าอยา่งไร? 

ตอบ
1. เขยีน eBay Message ไปบอกผูซ้ ือ้กอ่นวา่ “ขออภยั คา่สง่ไปยังประเทศของทา่นแพงขึน้มาก

เพราะสง่ไดแ้บบ Express แบบเดยีวเทา่นัน้  คณุลกูคา้ตอ้งการใหส้ง่ Express โดยยนิยอมช าระ
คา่สง่เพิม่ $xx หรอืวา่ใหเ้รายกเลกิออเดอรไ์ปแลว้ Full Refund ใหท้า่น?

ตวัอยา่งประโยค : “We’re very sorry to inform you that, at this moment, the economy shipping to your 
destination is not available.   There is only Express Shipping with additional cost of $xx.   Please let us 
know if you’d prefer to receive a full refund or pay for the additional shipping cost.  So that we can 
accommodate your decision.” 

2. ถา้ผูซ้ ือ้ยอมจา่ยเงนิคา่สง่เพิม่  ผูข้ายไปสรา้ง Listing อนัใหมข่ึน้มา เป็นคา่ Extra Shipping Cost
แลว้สง่ใหผู้ซ้ ือ้ไปกดซือ้ (ช าระเงนิ) ได ้

ถา้ผูซ้ ือ้ไมจ่า่ยคา่สง่เพิม่ ก็รอเขาตอบขอ้ความกลบัมา แลว้คอ่ยไปกด Cancel order 
> Buyer asks to cancel (หา้มยกเลกิออเดอรโ์ดยไมม่ขีอ้ความยนิยอมจากลกูคา้)



ตวัอยา่ง : Listing “Extra Shipping Cost” ใหล้กูคา้จา่ยคา่สง่เพิม่

➢ Description – ระบวุา่ ลสิติง้นีส้ าหรับเพือ่
ช าระคา่ขนสง่โดยเฉพาะ ไมม่สีนิคา้อยูใ่น
ค าสัง่ซือ้นี้

➢ Category - เป็นอนัเดยีวกบัทีข่ายสนิคา้ 
หรอืเลอืกเป็น 
Specialty Services > Other Specialty Services

➢ Price – จ านวนเงนิตามนัน้ 
หรอืใส ่$1-2 แลว้ใหผู้ซ้ ือ้กดเพิม่ Quantity
จนเทา่จ านวนจรงิ

➢ Title – ตัง้เป็น Additional Shipping Charge 
หรอื Extra Shipping Cost 
หรอื Additional Cost for Shipping Upgrade
(ตามสถานการณ์ของทา่น)



เมือ่ตอ้งช าระเงนิคา่ Return Shipping Cost ใหก้บัผูซ้ ือ้ ผูข้ายมทีางเลอืกใดบา้ง?

ตอบ
✓ ผูข้ายควรคยุกบัผูซ้ ือ้ เพือ่ตกลงชอ่งทางทีจ่ะช าระเงนิ เชน่ PayPal, Bank Transfer 
✓ ถา้ผูซ้ ือ้ยนิยอมสรา้ง New Listing ขึน้มาโดยเฉพาะ เพือ่ใหผู้ข้ายช าระคา่ Return 

Shipping Cost ผา่นลสิตัง้นัน้ ก็ท าได ้  (แตผู่ข้ายจะบงัคบัผูซ้ ือ้ใหส้รา้ง Listing 
ขึน้มาไมไ่ด ้ถา้หากเขาบอกวา่เขาสรา้งไมเ่ป็น หรอืไมย่อมสรา้ง)

ค าถาม 3



➢ Description – ระบวุา่ ลสิติง้นีส้ าหรับเพือ่
ช าระคา่ขนสง่โดยเฉพาะ ไมม่สีนิคา้อยูใ่น
ค าสัง่ซือ้นี้

➢ Category - เป็นอนัเดยีวกบัทีข่ายสนิคา้
หรอืเลอืกเป็น Specialty Services > Other 
Specialty Services

➢ Price – จ านวนเงนิตามนัน้ หรอื $1-2 โดยกดเพิม่ 
Quantity จนเทา่จ านวนทีจ่ะจา่ยจรงิ

➢ Title – ผูซ้ ือ้ตัง้เป็น Return Shipping Cost ให ้
ผูข้ายจา่ยเงนิคา่สง่ของคนื

ตวัอยา่ง : ผูซ้ือ้ สรา้ง Listing ขึน้มา
ใหผู้ข้ายจา่ยคา่สง่ Return Shipping Cost ได ้
(ถา้ผูซ้ ือ้สรา้งเป็น+ยนิดสีรา้ง โดยผูข้ายจะไปบงัคบัใหผู้ซ้ ือ้สรา้งไมไ่ดถ้า้เขาไมย่นิยอม)



ในการตรวจสอบขอ้มลูตดัสนิเคส

จะมี 2 ประโยค ทีค่นขาย หา้มเขยีนเป็นอนัขาด เพราะจะโดนปรบัแพ!้
คอื

1. ❌ หา้มเขยีนวา่ ไมต่อ้งไปรับของ ปลอ่ยใหข้องตกีลบัมา (ไมว่า่จะกรณีใดๆ กต็าม)
2. ❌ หา้มเขยีนวา่ ปิดเคสกอ่นสิ แลว้ฉันจะคนืเงนิให ้

หรอืพยายามเกลีย้กลอ่มใหล้กูคา้ปิดเคส

➢ ถา้เป็นเคสสนิคา้ไปไมถ่งึมอืลกูคา้ ตอ้งระวงัเรือ่งสถานะการจัดสง่ไมเ่คลือ่นไหวเลยนานเกนิ 14 วนั ให ้
รบีไปหาขอ้มลูการจัดสง่ทีเ่ดนิหนา้อพัเดทมายนืยัน

➢ เวลาจะสูเ้คส โดยสง่หลกัฐานใหก้บั eBay Customer Service จะตอ้งสง่ไปภายใน 3 วนั‼️ ทีเ่จอเคส
เปิดมา ถา้ปลอ่ยเวลาเดนิไปเรือ่ยๆ เคสโดนยกระดบั ก็ปรับแพ ้
(Defect: case closed without seller resolution) สง่หลกัฐานไปภายหลงัจะไมช่นะเคส





Tracking uploaded on time & validated
อพัโหลด Tracking ทีถ่กูตอ้ง ทนัเวลา Handling Time

ไมก่รอก Tracking
อพัโหลด Tracking ชา้ 
เกนิเวลา Handling Time

อพัโหลด Tracking ทันเวลา แตไ่มม่กีาร Scan โดยผูข้นสง่
(เลอืกชือ่ Carrierผดิ? เลข Tracking ผดิ? สนิคา้มปัีญหาโดนตกีลับ? หาย?)

เมือ่อพัโหลด Tracking เขา้ระบบ เราจะได ้1 แตม้ 
“On Time & Valid Tracking” 
แตห่ากตรวจพบเหตเุหลา่นี ้ก็จะโดนหกัแตม้ลงไป

สงูกวา่ 95%→ eTRS



วธิตีรวจ Tracking% และปรบัปรงุแกไ้ข เพือ่เป็น eTRS

เขา้ไปที ่Seller Hub 
> Seller Level 
เลอืก Region “USA”

กดดรูายละเอยีด ของ
Tracking uploaded 
on time and validated

แลว้กด Get full report 



วธิตีรวจ Tracking% และปรบัปรงุ เพือ่เป็น eTRS (ตอ่) 

จะเห็นหนา้จอ Tracking Report แบง่ตามเดอืน และระบจุดุออ่นชดัเจน
วา่เราควรปรับปรงุ Tracking เรือ่งอะไรบา้ง 
กดปุ่ ม Download เพือ่ดรูายละเอยีด แบบ Excel File ได ้

ไมก่รอก 
Tracking

กรอก Tracking 
ชา้เกนิ 
Handling Time

กรอก Tracking
ทันเวลา แตไ่มม่ี
Carrier Scan

ออเดอรว์ันที่

Listings และภาพสนิคา้



ไมก่รอก 
Tracking

กรอก Tracking ชา้ 
เกนิ Handling Time

กรอก Tracking
ทันเวลา แตไ่มม่ี
A-Scan

วธิตีรวจ Tracking% และปรบัปรงุ เพือ่เป็น eTRS (ตอ่) 

สงัเกตทีม่าของปญัหา 
วา่เป็นเพราะอะไร?
- ไมก่รอกเลข Tracking?
- กรอก Tracking ชา้ 
เกนิ Handling Time?

- กรอกทนัเวลา แตไ่มม่ ี
A-Scan?



วธิอีา่นคา่ “ปญัหา Tracking” Upload & Validated (Excel)

4.2 สงัเกตวนั-เวลา ทีล่กูคา้ช าระเงนิ (Payment cleared date and time)
กบั Handling Time ทีเ่ราตัง้ไว ้ ตามตวัอยา่งนี ้คอื 1วนั → ดทูี ่Handle by date

*** ตอ้ง Upload Tracking กอ่นทีจ่ะถงึ Handle by date
จงึจะนับวา่ “อพัโหลด Tracking ทนัเวลา”  Tracking Uploaded On Time

4.3 ถา้อพัโหลด Tracking ทนัเวลา (On Time) แลว้ แตไ่มม่กีารสแกนรับพัสด ุ(ไมม่ ีA-Scan) 
ควรไปตรวจดวูา่ เรากรอก Carrier Name ถกูไหม, กรอกเลข Tracking ถกูหรอืเปลา่

4.1 ถา้ไมอ่พัโหลด Tracking เลย ก็คอืไมไ่ดค้ะแนน Tracking %

กรอกเลขชา้ เกนิ Handling Time ไมม่ี A-Scan

ไมม่ ี
Tracking

ไมม่ ี
Tracking

กรอกชา้
เกนิ

ไมม่ ี
A-Scan



ไฟล ์ Tracking Report ทีด่าวนโ์หลดมา หนา้ตาแบบนี้

NOTE: เวลาทีแ่สดงใน Handle by date (Excel) เป็นเวลา “อนโุลมตาม Item Location” 
นับวา่เป็น “กอ๊ก2” หมายความวา่ตดัที ่เทีย่งคนื ของ Item Location แลว้แสดงผลโดยเทยีบ PST 

ซึง่ถา้เรานบั Business Day ตามเวลา PST แลว้จดัสง่ใหท้นัแตแ่รก  เราจะไมต่อ้งใช ้“กอ๊ก 2” นีเ้ลย 
และปลอดภยัชวัรท์ ีส่ดุ (เพือ่ลดความสบัสนเมือ่ทาง USA ปรับนาฬกิาใหเ้ร็วขึน้-ชา้ลงตามฤดกูาล)

เวลาอนโุลม



สิง่ทีผู่ข้ายควรท า เมือ่พบวา่ Tracking มปีญัหา

Carriers

สนิคา้

- ตรวจสอบกบั Carrier วา่สนิคา้ Lot นี ้สญูหายหรอืเปลา่ สญูหายตอนไหน  ของทีส่ง่ออกไปชว่งนัน้
มปัีญหากนัหมดเลยหรอืเปลา่   *ควรขอเอกสารการดแูลรับผดิชอบจาก Carriers หรอืเคลมประกนั

- ตรวจสอบวา่ สนิคา้ทีเ่ราขาย มปัีญหาในการสง่หรอืเปลา่ เชน่ เป็นสิง่ทีห่า้มสง่ทางไปรษณีย ์
จงึตกีลับ เชน่ แบตเตอรี ่ของเหลว

วธิกีารท างานของตวัเอง

- เราเลอืก Carrier ในระบบของ eBay ไวถ้กูตอ้งหรอืเปลา่?

- เราสะกดผดิ/กรอกเลข Tracking ผดิหรอืเปลา่?

- ตรวจสอบวา่ สนิคา้ทีเ่ราขาย มตีวัไหนทีไ่มไ่ดส้ง่ออกไปหรอืเปลา่ 
ตกคา้งอยูก่บัเรา (ลมืสง่ออกไป)?

เราค านวณ Handling 
Time ถกูตอ้ง + 
ท าไดจ้รงิหรอืเปลา่?



#นกัรบยอ่มมบีาดแผล
ขาย eBay ตอ้งรูว้ธิเีอาตวัรอด
จาก Below Standard ใหไ้ด!้



3 วธิป้ีองกนั ไมใ่หต้ก Below Standard

ตรวจสอบสถานะ Seller Level ทกุวนัที ่20
จะไดม้เีวลาแกไ้ขไดไ้วทีส่ดุ (ภายใน 21-30)

ลด Defect Rate โดยการ
- ไมย่กเลกิออเดอร ์โดยอา้งวา่ out-of-stock cancel
- แกเ้คสใหเ้ป็น ปิดเคสภายใน 3 วัน  ค านงึถงึผลระยะยาว

จดัสง่แบบม ีTracking 
และม ีA-scan within Handling Time



เมือ่ตก BSTD…

• Search Ranking ของ Listing จะถดถอย (20-50%)
• อตัราคา่ Final Value Fee จะสงูขึน้อกี 6%
• เปิด Account ใหม ่ไมไ่ด ้ และไมส่ามารถขอ Selling Limit เพิม่ได ้

• ถา้ตก BSTD นานเกนิ 60 วัน หากมรีา้นใหญ่ (Premium, 
Anchor, Enterprise) จะโดน Downgrade เป็น Basic Store

• ถา้ตก BSTD นานตดิกนั 3 เดอืน และไมด่ขี ึน้เลย จะเริม่โดนลด 
Selling Limit (ท าใหแ้กไ้ขยากขึน้ หรอืแกไ้มไ่ดอ้กีตอ่ไป)

• ถา้ตก BSTD ตดิตอ่กนั 1 ปี จะโดน 
Restricted (หา้มขาย ซือ้ของได)้



สาเหตทุีต่ก Below Standard & ทางรอด

ม ีDefect Rate เกนิ 2% และจาก 5 buyers
หรอื Case Closed without seller 
resolution (eBay+PayPal) เกนิ 0.3%

ตอ้งปรบัปรงุบรกิาร วธิขีนสง่ ดแูลผูซ้ ือ้ 
รบัมอื INR / Return / SNAD ใหด้ขี ึน้
และบรหิารสต็อกสนิคา้ใหด้ดีว้ย

*** ถา้ขายที ่eBay.com จะดเูฉพาะ Transactions ทีส่ง่ไป USA ยอ้นหลงั 12 เดอืน 
หรอืตดัรอบเป็นแบบ 3 เดอืน ถา้หาก 3 เดอืนลา่สดุ มี 400 Trx ขึน้ไป

ทางรอด คอื
• ตรวจดู Seller Level ทกุวันที ่20 เพราะนาททีองของการแกไ้ข คอืชว่งวนัที ่21-30 
ภายใน 3 เดอืนแรก

• พยายามเพิม่ “ฐาน” Trx ใหต้ดัรอบแบบ 3 เดอืน (ขายไป USA ใหไ้ดม้ากกวา่ 135 Trx/เดอืน 
เพราะถา้โดนตัดรอบแบบ 12 เดอืนอยู ่ BSTD จะไมห่ลดุเอง)

• ท าโปรโมชัน่ ลดราคา ท าแคมเปญกบัลกูคา้ใน USA ใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะสนิคา้ทีซ่ือ้งา่ยสง่งา่ย 
ชว่ยเพิม่ “ฐาน” Trx เพือ่กด Defect Rate ใหต้ า่กวา่ 2% ใหเ้ร็วทีส่ดุ

• ยืน่อทุธรณ์เคสทีเ่รามหีลักฐานยนืยันวา่ เราน่าจะชนะ เพือ่ขอรับการพจิารณาใหมอ่กีครัง้



May June July Aug Sep Oct Nov Dec

รอบประเมนิ 20 Aug

รอบประเมนิ 20 Sep

รอบประเมนิ 20 Oct ผล

รอบประเมนิ 20 Nov

รอบประเมนิ 20 Dec

รอบการประเมนิ Seller Performance Standard / Seller Level

*** รบีแกไ้ขต ัง้แตว่นัที ่21-30  เพิม่ “ฐาน” Trx ใหห้ลดุไดใ้น 3 เดอืน



ตวัอยา่ง: อาการของ Account ทีต่ก Below Standard

ตอ้งคลกิเขา้ไปอา่น จะมรีายละเอยีดบอกวา่ 
เราตก BSTD เพราะอะไร  ตอ้งแกไ้ขทีต่วัชีวั้ดอนัไหน 

“ยงัมเีวลาใหเ้รง่แกไ้ข”



จาก ตย. จะเห็นวา่ ตก BSTD ตัง้แต ่Aug’18 เพราะม ีCases closed without seller resolution  
(เพกิเฉยไมแ่กเ้คส จนเคสปิดเอง) สงูกวา่ 0.3% ซึง่ผูข้ายยงัแกไ้ขไมส่ าเร็จ จงึยงัไมห่ลดุ BSTD

“ถา้ไมแ่กไ้ขใหร้อดทันเวลา จะโดนลด Selling Limit”

กดเขา้ไปดรูายละเอยีดจดุทีเ่ราบกพรอ่ง (หนา้ถดัไป)



1.สงัเกตวา่ ขณะนี ้
โดนตดัรอบตวัชีว้ดั
แบบ 12 เดอืน
ยอ้นหลงั และม ี
Cases% สงูกวา่ 0.3%

รับมอืเคส
INR/ SNAD 
ไมถ่กูวธิี

2. กดด ูSee cases เชค็วา่พลาดอะไร
จะเห็นไดว้า่ น่าจะพลาดทีว่ธิจีัดการ INR
จงึควรพจิารณาเปลีย่นวธิจัีดสง่ใหด้กีวา่เดมิ 
หรอืรับมอืกบัเคสใหด้ขีึน้ (ตอบกลบัลกูคา้
ภายใน 3 วนัท าการ)



• นับดวูา่ ถา้ยอ้นหลงัไป 3 เดอืน เรามถีงึ 400 Trx ไหม? เพราะถา้ไมถ่งึ แปลวา่โดนวัดแบบรอบ 12 เดอืน
• ถา้เราก าลงัโดนวัดแบบรอบ 12 เดอืน ควรเรง่มอืใหม้ี “ฐาน” TRX เกนิ 400 ภายในชว่ง 3 เดอืนลา่สดุ ใหเ้ร็วทีส่ดุ 

ตอ้งรบีป๊ัมยอดขาย อยา่หวังให ้BSTD หลดุออกไปเอง  เพราะเป็นไปไดย้ากมาก

3. กดด ูMonthly Breakdown เช็คใหล้ะเอยีดวา่ในแตล่ะเดอืนมจี านวน Trx

อยูเ่ทา่ไหร ่ พยายามท าใหไ้ดต้ดัรอบแบบ 3 เดอืน ใหเ้ร็วทีส่ดุ



เคล็ดลบัปั๊มยอดขาย
ใหต้ดิ Top Search
✓อยากขายด ีตอ้งม ีeTRS Plus Listing
✓Free Returns Seller Protection



ตดิตามขา่วสาร - เคล็ดลบัผูข้าย eBay ไดท้ี ่

สแกน


