
รวมฮติสนิคา้ขายดบีนอเีบย์



• eBay Insights: สนิคา้ขายดบีน eBay

• เทคนคิตัง้รา้นบนอเีบยแ์บบมสีทิธพิเิศษ

• วธิกีารจัดสง่สนิคา้ไปตา่งประเทศ พรอ้มขอ้เสนอสดุพเิศษจาก

ประเด็นการเรยีนรูว้นันี้



ผูซ้ือ้ เลอืกดสูนิคา้

The Business of eBay: How our global marketplace works

ผูข้าย ลงขายสนิคา้

ผูซ้ ือ้-ผูข้าย ให ้Feedback แกก่นั

eBay รับประกนัความพงึพอใจ

โมเดลการซือ้ขายบนแพลตฟอรม์ eBay

ผูซ้ือ้-ผูข้าย 
ตกลงการซือ้ขาย

ผูซ้ ือ้ ช าระเงนิ

ผูซ้ ือ้-ผูข้าย สามารถรว่มบรจิาค
สมทบมลูนธิ ีeBay Giving Works

ผูซ้ือ้ ตัดสนิใจซือ้สนิคา้

ผูข้าย จัดสง่ของ

ผูซ้ือ้ ไดรั้บสนิคา้



สถติกิารซือ้ขายบน eBay ทั่วโลก

มสีนิคา้ลงขาย
1,500 ลา้นรายการ

ผูซ้ ือ้ จากท่ัวโลก
159 ลา้นคน

ผูข้าย จากท่ัวโลก
19 ลา้นคน



สถติกิารซือ้ขาย
บน eBay 
ไซตห์ลกัใหญ่ๆ  
& สนิคา้ทอ๊ปฮติ



eBay USA   เวลาลงขาย การตัง้คา่ 
Domestic Shipping คอืสง่ไป USA 



eBay UK   eBay.co.UK
เวลาลงขายที ่eBay UK การตัง้คา่ 
Domestic Shipping คอืสง่ไป UK 



eBay Australia   eBay.com.AU
Domestic Shipping 
คอืสง่ไป Australia 



eBay Germany   eBay.DE
Domestic Shipping 
คอืสง่ไป Germany



3 กลุม่สนิคา้เดน่จากไทย ขายดใีน eBay USA, UK, AU

จวิเวลรี พลอย 
เครือ่งประดบั 
นาฬกิา

อะไหลย่นต ์
อปุกรณ์ตกแตง่
รถยนต ์รถบรรทกุ 
มอเตอรไ์ซค์

สนิคา้เพือ่สขุภาพ-
ความงาม อาหารเสรมิ 
เครือ่งส าอาง



Top 3 กลุม่สนิคา้ขายดจีากไทย ใน eBay ปี 2021
ทีม่มีลูคา่การซือ้ขายเตบิโตสงูกวา่ 30% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น (YoY)

1
Parts & Accessories >>> Auto - Parts >>> Parts & Accessories

>>> Motorcycle Parts อะไหลม่อเตอรไ์ซค ์

2

Fashion >>> Jewelry, Gems, Watches >>>

Fine Jewelry   จวิเวลรีแ่บบมพีลอยประดบั
Loose Diamonds เพชร เป็นเม็ด แบบมใีบ Certificate

3
Fashion >>> Health & Beauty >>>

Hair Care & Styling ผลติภณัฑด์แูลสขุภาพเสน้ผม



หนุนผูข้ายไทย เร ิม่ตน้ขายอเีบยแ์บบถกูวธิ+ีมสีทิธพิเิศษ

ฟร!ี คา่เปิดรา้น 
eBay Store 
3 เดอืน

เรยีนออนไลน ์ฟร!ี
กบั eBay Thailand
ต ัง้แตเ่ปิดบญัช ีลงขาย
สนิคา้  ดแูลบรหิารรา้นคา้

ลงขายไดม้ากกวา่ 
ขายสนิคา้ราคาสงูได!้
เพิม่ Selling Limit และ
Category Limit Bypass

ฟร!ี คา่โฆษณาสนิคา้
eBay ออกให ้
สงูสดู $1000

รับค าปรกึษาจากทมี
eBay BD Manager

Trading 
Assistant 
ชว่ยลงขายสนิคา้

แนะน าการใช ้

คลงัสนิคา้
ในตา่งประเทศ

API Training
เทรนนิง่การใช ้

โปรแกรมบรหิาร
รา้นคา้

โอกาสเขา้รว่ม
แคมเปญพเิศษ
ของ eBay

สทิธพิเิศษ  นติบิคุคล - ผูท้ ีม่ทีะเบยีนพาณิชย ์
BUSINESS Type



สมคัรรบัสทิธพิเิศษ Business Type*
และรบัเอกสารประกอบการเรยีน ไดท้ ี่

* เมือ่ผา่นการพจิารณาแผนธุรกจิ

กรอกแบบฟอรม์
เป็นภาษาองักฤษ



เจาะลกึตลาดจวิเวลรี่
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!่



ผูซ้ ือ้ปลกี ผูซ้ ือ้ไปขายตอ่

ตลาดท ัว่ไป

โหมดการซือ้

พฤตกิรรมการซือ้
- อ านาจการใชจ้า่ยสงู
- นยิมซือ้เป็นของขวญั
- ตอ่รองราคา Best Offer

- เลอืกของทีห่ลากหลาย
- นยิมซือ้ของราคากลางๆ
- ซือ้แบบประมลูหรอืช าระเงนิทเีดยีว

ลกัษณะพฤตกิรรมผูซ้ือ้จวิเวลรี ่บน eBay



ชว่งทีข่ายด ีม ีTraffic สงู

ชว่งทมี ีTraffic เขา้มาสงู



ตวัเรอืนทอง ผูข้ายควรเนน้ความใสใ่จดแูลลกูคา้ จัดสง่รวดเร็ว Express หบีหอ่อยา่งพถิพีถิัน
ผูซ้ ือ้นยิมซือ้เพือ่เป็นของขวญัในโอกาสพเิศษ นยิม 18K 14K

ตวัเรอืนเงนิ แบบมพีลอยประดบัจะมรีาคาสงูกวา่แบบทีไ่มม่ี
ผูข้าย Silver 925 จะเนน้ทีก่ารขายไดป้รมิาณมาก บรหิารจัดการลกูคา้ปลกีจ านวนมาก
เนน้สนิคา้ทีม่ดีไีซนห์ลากหลาย  ผูซ้ ือ้บางสว่นเป็น Retailer ซือ้ไปขายตอ่ในประเทศตน

จดุเดน่ของรา้นตอ้งชดัวา่ขาย ตวัเรอืนทอง / เพชรแท ้ / ตวัเรอืนเงนิ / พลอยแท ้ / CZ

ควรมสีนิคา้หลายชว่งราคาใหล้กูคา้ไดเ้ลอืก มดีไีซนห์ลากหลาย 
มตีวัเลอืกมาก = รา้นใหญก่วา่ = นา่เชือ่ถอืมากกวา่ = มโีอกาสขายไดม้ากกวา่!

วธิเีลอืกสนิคา้มาขายบน eBay : Fine Jewelry 

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

เคล็ดลับ
ความส าเร็จ!

*หากมสีนิคา้ใน stock มปีรมิาณมาก ควรน ามาลงขายแบบ Auction เพือ่เรยีก Traffic



รูจ้กัตลาดอะไหลย่นตบ์น



ทกุๆ วนิาทจีะมกีารซือ้ขาย
อะไหลย่นต ์3 ชิน้บน eBay 

ทกุๆ 1 นาทจีะมกีารซือ้ขาย
อะไหลม่อเตอรไ์ซค ์17 ชิน้

สถติสินิคา้หมวดหมูอ่ะไหลแ่ละอปุกรณต์กแตง่รถยนตแ์ละมอเตอรไ์ซค ์บน eBay.com

สถติกิารขาย
ใน นาที



สนิคา้ Parts & Accessories ขายดใีนทกุ eBay Sites หลกั

กลุม่ลกูคา้ใน UK และยโุรป

กลุม่ลกูคา้ในออสเตรเลยี

กลุม่ลกูคา้ในเยรมนแีละประเทศ
ยโุรปทีใ่ชภ้าษาเยอรมนั



ฤดกูาล Peak Season ของสนิคา้ Auto parts & Accessories 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

ควรขึน้ Listing ลว่งหนา้ 2 อาทติยก์อ่น Peak Season!

ก.ย.



สนิคา้อะไหลย่นตท์ีต่ดิ Hot Search บน eBay!



หมวดสนิคา้อะไหลย่นตต์ดิ Top Hit บน eBay ประเทศตา่งๆ 



Health & 
Beauty

เจาะลกึหมวดสนิคา้



Vitamins & Supplements
ผลติภณัฑด์แูลสขุภาพและอาหารเสรมิ



ตลาดผูซ้ ือ้ บน 

ลงสนิคา้เป็นภาษาทอ้งถิน่

เป็น eBay Business ขายไดย้ ัง่ยนืกวา่
ตน้ทนุถกูกวา่

ตลาดหลกัคอื USA และมผีูซ้ ือ้จากท ัว่โลก



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

Mineral Magnesium, Calcium, Iron, Zinc

Women’s Health DIM, Natal



ชนดิแบบของ Supplements (เรยีงมาก - นอ้ย)



BeautyProducts
ผลติภณัฑเ์สรมิความงามทีน่ยิมขายบน eBay

• เครือ่งส าอาง
• แฮรแ์คร์
• สกนิแคร์
• ผลติภณัฑท์ าความสะอาดรา่งกาย
• ฯลฯ



แบรนดไ์ทย ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของชาวตา่งชาติ



ค าแนะน า
การขายสนิคา้ ไปตา่งประเทศ

▪ ขายสนิคา้ Health & Beauty บน ebay.com ตอ้งแมน่กฎ USFDA

▪ หากเป็นสนิคา้ทีไ่มส่ามารถสง่ไปตา่งประเทศไดห้รอืมสีารประกอบที่ USFDA ไมอ่นุมัต ิเชน่ 
สารปรอท ไมค่วรลงขายสนิคา้ตัวนัน้

▪ สนิคา้ตอ้งมฉีลากภาษาองักฤษ และควรทราบสว่นประกอบ – สารออกฤทธิข์องสนิคา้ทกุชิน้

▪ ตรวจสอบกบับรษัิทขนสง่ทีต่อ้งการใช ้ขอค าแนะน าประเทศปลายทางทีจั่ดสง่ไดแ้ละเอกสาร
ทีต่อ้งใช ้ กอ่นตัง้คา่ลงขายไปยังประเทศตา่งๆ เพือ่ป้องกนัการถกูปฏเิสธจากหน่วยงาน
ศลุกากรทีป่ลายทาง

▪ ผูซ้ือ้สนิคา้ Health & Beauty มแีนวโนม้ทีจ่ะซือ้ยกแพ็ค ผูข้ายสามารถจัดเซ็ต หรอืลงขาย
เป็นแพ็คไดเ้พือ่ใหส้ะดวกตอ่การจัดสง่แบบ Express 



ขอ้ควรรู ้ : กฎใหม่

กอ่นเปิดบญัช ีeBay เพือ่เป็นผูข้าย

การเปิดบญัชเีพือ่เป็นผูข้ายใน eBay ส าคญัที ่บญัช ีPayoneer ทีใ่ชร้บัเงนิน ัน้
ตอ้งไดร้บัการอนมุตัสิมบรูณ์จาก Payoneer กอ่น! จงึจะลงขายสนิคา้ใน eBay ได้

ทา่นตอ้งกรอกขอ้มลูเปิดบญัช ีeBay MP, Payoneer ใหต้รงกบัขอ้มลูในเอกสารยนืยนัตวัตน
เพราะ

• เมือ่กรอกขอ้มลูเปิดบญัช ีeBay, Payoneer ไปแลว้ จะแกไ้ขขอ้มลูไมไ่ด ้ เปลีย่นประเภทบญัชก็ีไมไ่ด ้
• ประเภทของบญัช ีBUSINESS, Individual Type เป็นตวัก าหนดวา่ตอ้งใชเ้อกสารอะไรบา้ง เพือ่ยนืยันตวัตน
• ถา้หากเอกสารยนืยันตวัตน มขีอ้มลูไมต่รงกบัทีก่รอกไวใ้น Payoneer ก็อาจท าใหไ้มผ่า่นการอนุมัติ
• ถา้หากทาง Payoneer พจิารณาแลว้วา่ไมอ่นุมัตบิญัช ี จะท าใหบ้ญัช ีeBay ทีเ่ชือ่มกบั Payoneer อนันัน้  

ไมส่ามารถลงขายสนิคา้ได ้(และอาจจะเปิดบญัชใีหมข่ ึน้มาอกีไมไ่ด)้

นับตัง้แต ่กรกฎาคม 2564 ผูข้าย eBay ทั่วโลก จะตอ้งใชร้ะบบรับเงนิแบบใหม ่เรยีกวา่ “eBay MP”
ซึง่ในไทยม ีPayoneer เป็นบญัชรัีบเงนิจาก eBay และถอนออกไปยังบญัชธีนาคารในไทยไดส้ะดวก
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คา่ธรรมเนยีมใน eBay แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คอื

1. Final value fees ($0.3 + %)
2. International fee 1.3%
3. Additional final value fees
4. Exchange rates inclusive of 

currency conversion charge

Order Fees
คา่ธรรมเนยีมของการส ัง่ซือ้

1. Store Subscription fees
2. Insertion fees
3. Fees for listing upgrades
4. Ad fee (Promoted Listings)

Other fees คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ
เชน่ คา่ท าการตลาด คา่เชา่รา้น

NOTE: คา่ธรรมเนยีมในการลงขายใน eBay Site ประเทศตา่งๆ อาจมอีตัราตา่งกนั   อา่นเพิม่เตมิที ่
https://ebaythailand.co.th/ebay-mp-fees/

+

คา่ขนสง่สนิคา้ไป
ตา่งประเทศ
(คา่ขนสง่ทีเ่ราจา่ยจรงิ)

คา่ขนสง่ขึน้อยูก่บัรปูแบบ
บรกิารทีใ่ช ้ น ้าหนัก
ปรมิาตรสนิคา้ และ
เงือ่นไขของบรษัิทขนสง่

โครงสรา้งคา่ธรรมเนยีม

eBay.COM ให ้Free Insertion 250 Listings/เดอืน
หากลงขายมากกวา่ 250 Listings จะมคีา่ Insertion Fee $0.35 ตอ่ 1 Listing

ถา้เปิด Basic Store ขึน้ไป จะประหยดัคา่ 
Final Value Fee Category% ไดม้ากทีส่ดุ

+
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eBay MP Order Fees: eBay.COM

เมือ่ขายไดจ้งึจะเสยีคา่ Order Fees และถา้หากมกีารคนืเงนิเต็มจ านวน Full Refund by Seller 
ทาง eBay จะคนืคา่ Final Value Fee กบั International Fee ใหก้บัผูข้าย

อา่นเพิม่เตมิ: https://www.ebay.com/help/selling/fees-credits-invoices/selling-fees-managed-payments-sellers?id=4822#section2

Final Value Fee 
(% by Category)
สว่นใหญ ่12.55%
คา่ธรรมเนยีมทีผ่กูกบัค าสัง่ซือ้
เป็น % ตาม Category, Site
(Refundable)

Flat Fee 

by Site $0.30 
Per Order in US

(non-refundable)

International Fee 1.3% 
w Volume Discounts

ถา้เดอืนนีม้ยีอดขายสงูกวา่ 
$3,000 จะไดรั้บสว่นลดในเดอืน
หนา้ (Refundable)

1 2 3

คา่ธรรมเนยีม เมือ่ขายสนิคา้ได้ เฉลีย่อยูท่ี ่12 -15%

ตวัอยา่ง - Trading Cards FVF% by Category  คอื 12.35% (Basic Store 11.5%)
- FVF% ส าหรับ Category Motors คอื 12.55% (Basic Store: 10.7% หมวดอะไหล ่หรอื 11.7% Protective Gear Apparel)
- Category ที ่FVF% สงูสดุคอื Watches  อยูท่ี ่15% ซึง่ถา้มรีา้น Basic Store จะลดลงเหลอื 12.5%
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Source: https://www.ebay.com/help/selling/fees-credits-invoices/international-fees-ebay-global-sellers?id=5224

ตารางสว่นลด
International Fee 

อตัราปกต ิคอื 1.3%  

• ถา้เดอืนนีม้ยีอดขายรวมสงู
กวา่ USD 3,000 ก็จะไดรั้บ
สว่นลดในเดอืนหนา้ 
ปรับลงมาเป็น 1.1%

• ถา้เดอืนนีม้ยีอดขายสงูกวา่
USD 100,000 ในเดอืนหนา้
จะไมต่อ้งเสยีคา่ 
International Fee เลย

• ตดัรอบค านวณยอดขาย
ตอ่เดอืน ทกุวนัที ่20
(วันที ่20 เดอืนทีแ่ลว้ 
ถงึวันที2่0 เดอืนนี)้ 



โครงการ eBay NextGen
มอบสทิธพิเิศษ 
หนนุ SMEs ไทย
ขายไปท ัว่โลกกบั eBay

สนบัสนนุ SMEs ไทย สง่ออกสูท่ ัว่โลกดว้ย eBay



หนุนผูข้ายไทย เร ิม่ตน้ขายอเีบยแ์บบถกูวธิ+ีมสีทิธพิเิศษ

ฟร!ี คา่เปิดรา้น 
eBay Store 
3 เดอืน

เรยีนออนไลน ์ฟร!ี
กบั eBay Thailand
ต ัง้แตเ่ปิดบญัช ีลงขาย
สนิคา้  ดแูลบรหิารรา้นคา้

ลงขายไดม้ากกวา่ 
ขายสนิคา้ราคาสงูได!้
เพิม่ Selling Limit และ
Category Limit Bypass

ฟร!ี คา่โฆษณาสนิคา้
eBay ออกให ้
สงูสดู $1000

รับค าปรกึษาจากทมี
eBay BD Manager

Trading 
Assistant 
ชว่ยลงขายสนิคา้

แนะน าการใช ้

คลงัสนิคา้
ในตา่งประเทศ

API Training
เทรนนิง่การใช ้

โปรแกรมบรหิาร
รา้นคา้

โอกาสเขา้รว่ม
แคมเปญพเิศษ
ของ eBay

สทิธพิเิศษ  นติบิคุคล - ผูท้ ีม่ทีะเบยีนพาณิชย์
BUSINESS Type



คณุสมบตัผิูข้าย Business Type ทีไ่ดร้บัสทิธพิเิศษ
ในการขายสนิคา้ทีม่ ีCategory Limit ไดร้วดเร็วขึน้
(Category Limit Bypass)**

 ขายอะไหล ่อปุกรณ์ตกแตง่รถยนตแ์ละมอเตอร์
ไซต ์มรีา้นออนไลนอ์ยูแ่ลว้

 มนีติบิคุคลหรอืใบทะเบยีนพาณิชยก์จิการ
เจา้ของคนเดยีว

 เป็นผูข้ายใหม ่เพิง่เปิดบญัชี eBay Business
พรอ้มผกู Payoneer Business

 กรอกขอ้มลูสมคัร eBay NextGen แลว้รอ
เจา้หนา้ทีต่ดิตอ่กลบัไดเ้ลย

หมวดสนิคา้ Parts & Accessories และ Business & Industrial 
เป็นหมวดทีม่เีงือ่นไข Category Limit

หมายความวา่ผูข้ายจะตอ้งมี Seller Feedback Score เกนิ 25 แตม้
จงึจะลงขายในหมวดเหลา่นีไ้ด ้

โดยทา่นตอ้งลงขายสนิคา้ในหมวดอืน่เพือ่สะสม Seller Feedback ไป
กอ่น หรอืไดร้บัคดัเลอืกจากโครงการ eBay NextGen

ท าไม? ถงึตอ้งสมคัรโครงการ eBay NextGen แบบ Business Type?

โครงการพเิศษ หนนุเจา้ของธรุกจิอะไหลย่นต ์  

“ต ัง้รา้น + เตบิโต” บน eBay 



สมคัรรบัสทิธพิเิศษ Business Type*
และรบัเอกสารประกอบการเรยีน ไดท้ี่

* เมือ่ผา่นการพจิารณาแผนธุรกจิ

กรอกแบบฟอรม์
เป็นภาษาองักฤษ



บทเรยีนออนไลน ์ สอนต ัง้แตเ่ร ิม่ลงขาย จนถงึวธิบีรหิารรา้น ฟร!ี ไมม่คีา่ใชจ้า่ย

วธิลีงขายสนิคา้แบบ Fixed-Priced นโยบายส าคญั ทีผู่ข้ายตอ้งรู!้

eBay Basics ตอ้งรูก้อ่นเริม่ขาย! วธิดีแูลลกูคา้แบบมอืโปร

Listing ทีข่ายด ีมหีนา้ตาอยา่งไร Listing ทีค่วรเลีย่ง ลดเสีย่งบญัชพัีง ภาษีการคา้ระหวา่งประเทศ

เคล็ดลบัการจัดสง่สนิคา้



ต ัง้รา้นบนอเีบยแ์บบมสีทิธพิเิศษ

สมัครเปิดบัญชี eBay Business 
พรอ้มผกูบัญชี Payoneer Business เรยีบรอ้ย

สมัครรับสทิธผิูข้ายใหมป่ระเภทธรุกจิ 
เขา้ไปที ่eBaythailand.co.th/ebaynextgen

เริม่ลงขายสนิคา้ 
และเรยีนรูก้ารใชง้านอเีบย์

กบัคอรส์ออนไลน์ eBay NextGen ฟร!ี

eBaythailand.co.th/ebaynextgen
https://ebaythailand.co.th/Download/eBayMP/How-to%20Open%20eBay%20Business%20Account%202021-Final.pdf


ลกูคา้จา่ยเงนิ
เรยีบรอ้ย

ลกูคา้เลอืกดสูนิคา้
ใน Listing

ผูข้ายเตรยีมสนิคา้
ท าฉลากเพือ่จัดสง่

ผูข้ายสง่ของไปยังลกูคา้ดว้ยตวัเอง

ขายอเีบย์ จดัสง่อยา่งไร?

บรษัิทขนสง่สแกน
เพือ่สง่มอบสนิคา้ 

แกล่กูคา้



เคล็ดลบัการเตรยีมตวัจัดสง่

และวธิกีารจัดสง่สนิคา้ไปตา่งประเทศ 

โดย
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Ship Fast Ship Easy



Agenda

• เคล็ดลบัการสง่ออกผลติภณัฑส์ขุภาพใหเ้ป็น
เร ือ่งง่าย

• กฏหมายควบคมุผลติภณัฑส์ขุภาพ สทิธิ
ประโยชนท์างภาษอีากร

• เคล็ดลบัในการสง่ออกทางดา้นศลุกากร

• FedEx Network

• เฟดเอ็กซด์จิติอลโซลชู ัน่

• บรรจภุณัฑแ์ละการค านวณน ้าหนักตาม
ปรมิาตร



เคล็ดลบัการส่งออกผลติภณัฑสุ์ขภาพใหเ้ป็นเร ือ่งง่าย



กฏหมายควบคมุผลติภณัฑส์ุขภาพ 

• ยาเสพติดให้โทษ

• เคร่ืองส าอาง

• อาหาร

• สมุนไพร

• ยา



เคล็ดลบัในการส่งออกทางดา้นศลุกากร

• ความเขา้ใจกฏระเบียบและขอ้บงัคบัประเทศปลายทาง 

• FedEx ช่วยประสานงานหน่วยงานศุลกากรทอ้งถ่ิน

• ใชบ้ริการแบบ B2C “Duty and Tax Paid on Import”

• ใชโ้มเดลการขายแบบ B2B

• ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัส่ิงท่ีศุลกากรตอ้งการเพื่อต่อยอดธุรกิจ



กฏการน าเขา้ประเทศปลายทาง

• บางประเทศ เช่น จีน ไม่ตอ้นรับผลิตภณัฑท่ี์ทดลองในสตัว์

• มีใบรับรอง GMP และปราศจากส่วนผสมท่ีอาจเป็นอนัตราย

• ยาและเคร่ืองส าอางท่ีมีสีเจือปน ตอ้งผา่นการรับรองจาก FDA

• ส่วนผสมท่ีมีสารเสพติด(CBD)

• ฉลากตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และมีขอ้มูลผลิตภณัฑค์รบถว้น

• สินคา้ท่ีเป็นของเหลวตอ้งมีเอกสารรับรอง (Certificate of Non DG)



เอกสารส าหรบัขาออก

FEDEX

• AIR WAYBILL(ใบตราส่ง)

• CERTIFICATE OF Non DG

EXPORTER

• License

• Invoice

• ฉลากภาษาองักฤษ และมีขอ้มูลผลิตภณัฑค์รบถว้น
• MSDS (เอกสารท่ีจะบอกถึงขอ้มูลของตวัสินคา้
อนัตราย โดยจะบอกสูตรเคมีเบ้ืองตน้) สารประกอบ 
วิธีการขนส่ง วิธีการดูแล ป้องกนั และ อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น

ออกโดยกองมาตรฐานการวิจยั



ชอ่งทางการขอรบัค าปรกึษาส่งออกไปตา่งประเทศ

กรมศุลกากร

Call center 
1164

Fedex Call 
center 

1782

สายด่วน อย.
1556



5555

Outbound from Thailand

Thailand to Asia Pacific, Europe and United State

Over nightAsia

2-3 daysBKK Europe

2-3 daysUSA
**ระยะเวลาการขนส่ง ยงัไม่รวมพิธีการศุลกากรปลายทาง
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FedEx Ship Manager
บรกิารเตรยีมเอกสารการจดัส่งออนไลน์

FedEx Electronic Trade Documents
อพัโหลดเอกสาร เพือ่ใชใ้นการเคลยีรส์นิคา้

FedEx Tracking
ตรวจสอบสถานะสนิคา้

FedEx Global Trade Manager
แหล่งรวบรวมขอ้มูลครบวงจรเกีย่วกบัการจดัส่งระหว่างประเทศ

FedEx Delivery Manager International
ผูร้บัสนิคา้สามารถเปลีย่นแปลงการจดัส่งได ้

FedEx Billing Online
ตรวจสอบและดูคา่ใชจ้่ายออนไลน์

เฟดเอก็ซด์จิติอลโซลูช ัน่ เคร ือ่งมอืทีจ่ะชว่ยในการขนสง่พสัดใุหร้าบรืน่



บรรจภุณัฑข์องเฟดเอ็กซ ์

• FedEx Box Size F (Small): Dimension 23 x 33 x 31 cm (W x L x H) 

(DIM 5kgs)

• FedEx Box Size E (Medium): Dimension 35 x 49 x 35 cm (W x L 

x H) (DIM 12.5kgs)

• FedEx Box Size D (Large): Dimension 39 x 47 x 49 cm (W x L x 

H) (DIM 18kgs)

• FedEx Small Box (Size A): Dimension 31.12 x 27.69 x 3.81 cm 

(Minimum weight charge 1 kg)

• FedEx Medium Box (Size B): Dimension 33.66 x 29.21 x 6.03 

cm (Minimum weight charge 1 kg)

• FedEx Large Box (Size C): Dimension 45.40 x 31.43 x 7.62 cm 

(Minimum weight charge 1 kg)

• FedEx Large Pak: 30.48 cm x 39.37 cm

• FedEx XL Pak: 44.45 cm x 52.71 cm

• Maximum weight allowed: 5.5 lbs. (2.5 kg)



สตูรการค านวณน า้หนักตามขนาด

เซนตเิมตร

ความยาว x ความกวา้ง x ความสูง

5,000

นิว้

ความยาว x ความกวา้ง x ความสูง

305

60x40x10 cm / 5000 = 4.8 kg

ยกตวัอย่างการค านวณ

39.37x30.48x10 cm / 5000 = 2.4 kg

** FedEx Pak 
รับน ้าหนกัสูงสุดไดไ้ม่เกิน 2.5 กิโลกรัม 
บรรจุไดไ้ม่เกิน 940 ลบ.น้ิว หรือ 15,400 ลบ.ซม.

39.37x30.48x10 cm = 11,999.98 cubic centimeter

ความยาว x ความกวา้ง x ความสงู (เซนตเิมตร หรอื นิว้)



ใหท้กุการจดัสง่ของคณุ

คุม้คา่มากยิง่ข ึน้ดว้ย 

My FedEx Rewards



รับโบนัสแรกเขา้ 20,000 

คะแนน ทนัท!ี และรับคะแนน

จากการจัดสง่ตามเกณฑ ์

รวมถงึการจัดสง่ทีไ่ดรั้บสว่นลด

สงูถงึ 70%

Simple copy here

My FedEx Rewards ปรบัปรงุเพือ่คณุ

รับรางวลัเร็วขึน้ดว้ยเกณฑก์าร

สะสมคะแนนเพยีงสองระดบั
คะแนนมอีาย ุ18 เดอืน ท า

ใหค้ณุมเีวลามากขึน้ในการ

สะสมคะแนนเพือ่แลกของ

รางวลัทีค่ณุชืน่ชอบ

สว่นลดจัดสง่ คะแนนสะสม

0-40% 3 บาท = 1 คะแนน

41-70% 9 บาท = 1 คะแนน



กวา่ 300 รายการใหค้ณุเลอืกสรรตามความชอบของคณุ

ของรางวลัใน 

My FedEx Rewards 

มอีะไรบา้ง



✓

ลงทะเบยีนทางอเีมลรับเชญิ 
หรอืไปที ่
https://getrewards.fedex.com/th-th/

✓
คลกิ “สมัครตอนนี”้

✓

ลงทะเบยีนดว้ย fedex.com ID 
และรหสัผา่น

✓
ลงทะเบยีนส าเร็จ 
รบัโบนสัแรกเขา้ 20,000 คะแนน

✓
จัดสง่และรับคะแนนสะสม
อยา่งตอ่เนือ่ง

✓
เขา้สูร่ะบบ เลอืก และแลกของ
รางวลัตามทีค่ณุตอ้งการ

สมคัรสมาชกิแลว้เร ิม่สะสม

คะแนนไดเ้ลย

https://getrewards.fedex.com/th-th/


Thank You




