
เทคนคิเจาะตลาดอะไหลย่นต์

บน



ประเด็นการเรยีนรู ้

▪ รูจั้กตลาดอะไหลย่นตบ์น eBay

▪ เคล็ดลับการลงสนิคา้ Listing อะไหลย่นต์

▪ พเิศษ! แนะน าวธิกีารจัดสง่สนิคา้ (Express & Overseas Warehouse)

▪ วธิเีริม่ตน้ขายอเีบยพ์รอ้มรับสทิธพิเิศษจากทมี eBay Thailand



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.



ทีม่า/ศกึษาเพิม่เตมิที ่:  สมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย, 9engineer.com 

ผูข้ายควรเขา้ใจ Keywords ค าศพัทภ์าษาองักฤษของอะไหลย่นตแ์ตล่ะชิน้

http://www.thaiautoparts.or.th/
http://www.9engineer.com/index.php?m=article&a=show&article_id=418


สนิคา้อะไหลย่นตท์ีต่ดิ Hot Search บน eBay!



หมวดสนิคา้อะไหลย่นตต์ดิ Top Hit บน eBay ประเทศตา่งๆ 



คณุสมบตัผิูข้าย Business Type ทีไ่ดร้บัสทิธพิเิศษ
ในการขายสนิคา้อะไหลย่นตไ์ดร้วดเร็วขึน้
(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 าไมผูท้ ีส่นใจขายอะไหลย่นต ์ถงึตอ้งสมคัรโครงการ eBay NextGen
แบบ Business Type?

โครงการพเิศษ หนนุเจา้ของธรุกจิอะไหลย่นต ์  

“ต ัง้รา้น + เตบิโต” บน eBay 



สมคัรรบัสทิธพิเิศษ Business Type* ไดท้ี่

* เมือ่ผา่นการพจิารณาแผนธุรกจิ

กรอกแบบฟอรม์เป็น
ภาษาองักฤษ



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



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

ตวัอยา่ง  FVF% ส าหรบั Category Motors คอื 12.55%
(เปิดBasic Store: 10.7% ส าหรับหมวดอะไหล ่หรอื 11.7% ส าหรับ Protective Gear Apparel)
Category ที ่FVF% สงูสดุคอื Watches  อยูท่ี ่15% ซึง่ถา้มรีา้น Basic Store จะลดลงเหลอื 12.5%



เคล็ดลบัการลงสนิคา้ Listing อะไหลย่นต์



1. Store Name : เสรมิความนา่เชือ่ถอื

2. PCL : เพิม่พลงัการคน้หาของมอเตอรโ์ดยเฉพาะ

3. Listing Optimization : เพิม่พลงัคน้หา

3.1) Title 

3.2) Item Specifics

3.3) Description

3.4) Photo

4. Shipping Details

5. Multi-Store Management : เพิม่โอกาสทางการขาย

6. Promoted Listings : เพิม่ Traffic

เคล็ดลบัการลงสนิคา้ Listing อะไหลย่นต์



1. Store Name : เสรมิความนา่เชือ่ถอื

• ชือ่รา้น eBay ID (หรอื Username) ควรมคี าทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นหมวดหมู ่เชน่ auto, automotive, brake, 
motorcycle, tire เป็นตน้ เพือ่สะทอ้นความเป็นรา้นขาย P&A แบบมอือาชพี

• ทัง้รา้น ควรจะมขีายแตส่นิคา้ในหมวด P&A เพือ่สรา้งความน่าเชือ่ถอื



2. PCL (Part Compatibility List) : เพิม่พลงัการคน้หาของมอเตอรโ์ดยเฉพาะ

Part Compatibility List หรอื PCL คอื ฐานขอ้มลูศนูยก์ลางของรายละเอยีดผลติภัณฑส์ าหรับชิน้สว่นยานพาหนะ
และอปุกรณ์ตกแตง่ (Parts & Accessories)

ประโยชนข์องการใส ่PCL:

• ป้องกนัเรือ่ง Duplicate Listing Policy

• ใชเ้พือ่อา้งองิกรณีพพิาทเรือ่ง Item not as described ได ้

• จา่ยคา่ Insertion Fee นอ้ยลง (เพราะใช ้Listing อนัเดยีวขายสนิคา้ไดห้ลายรายการ)

• ระบบ eBay อา่นและวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้มน่ย า ท าใหน้ าเสนอกบัผูซ้ ือ้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง (Higher visibility & traffic)



วธิกีารเพิม่ PCL ในรายการสนิคา้ ม ี2 วธิ:ี 

1) การขึน้ PCL วธิ ีManual Edit ดขูัน้ตอนวธิที า (ภาษาไทย) ไดจ้ากลิง้คน์ี ้https://bit.ly/2Xvi64L

2) วธิกีารเพิม่ PCL ในรายการสนิคา้เดมิ โดยใช ้3rd Party Provider ยกตวัอยา่ง เชน่ Push Auction 
สามารถเลอืก Item Number มาโคลน PCL ได ้ใหต้ดิตอ่ Push Auction ที ่Line: @pushauction

ตวัอยา่ง Listing ทีม่ ีPCL 

https://bit.ly/2Xvi64L


ตวัอยา่ง PCL



3. Listing Optimization : เพิม่พลังการคน้หา



3.1) Title

• 65 ตัวอกัษรขึน้ไป สงูทีส่ดุ 80 ตัวอกัษร 

• การลงขายสนิคา้ทีม่แีบรนดแ์ละเขม้งวดเรือ่งลขิสทิธิ ์ตอ้งระวงัเรือ่ง VERO และ TRO
โดยสงัเกตวา่ VERO Enforcement มักจะเกดิขึน้กบัสนิคา้ทีเ่ป็นโมเดลปีทีข่ายอยู ่ณ ขณะนัน้ 

• ถา้เราไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของแบรนด ์ในการขายสนิคา้อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย หา้มใชค้ าวา่ “OE” “Original” 
“Genuine” ใน Listing เด็ดขาด  ทัง้ใน Title, Item Specs, Description หรอืแมแ้ตใ่นรปูภาพ 

➢ รายละเอยีดเกีย่วกบั VERO  (https://ebaythailand.co.th/typesofvero/)

➢ ตรวจสอบ TRO List (https://ebaythailand.co.th/tro/)

• สนิคา้ทีเ่ป็นอะไหลท่ดแทน (Aftermarket Part) ควรใส่ “compatible with”, “fits” หรอื “for” กอ่นหนา้ Brand (Make) ยีห่อ้รถยนต ์

• ควรใส ่Make, Model ใหต้รงกบัรุน่รถของประเทศทีล่งขายสนิคา้ เชน่ Honda Jazz ในไทย จะเรยีกวา่ Honda Fit ในญีปุ่่ น จนี 
สหรัฐอเมรกิา

• ถา้สนิคา้ตัวนัน้เกีย่วขอ้งกบัการขับซา้ยหรอืขวา จะตอ้งค านงึถงึจดุนี ้และระบใุน Title และ Description ดว้ย

Fit for + Make + Year + Product + MPN  (+Color, Material)

https://ebaythailand.co.th/typesofvero/
https://ebaythailand.co.th/tro/


ตวัอยา่ง Title

Fit for + Make + Year + Product + MPN  (+Color, Material)

“fits” หรอื “for” 
กอ่นหนา้ Brand 
(Make) ยีห่อ้รถยนต ์



Item Specifics

สนิคา้แท ้(Original / Genuine Part)
ถา้เราไมไ่ดร้ับอนุญาตจากเจา้ของแบรนด ์ในการขาย
สนิคา้อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย หา้มใชค้ าวา่ “OE” 
“Original” “Genuine” ใน Listing เด็ดขาด  ทัง้ใน 

Title, Item Specs, Description หรอืแมแ้ตใ่น
รปูภาพ (VERO Enforcement)

สนิคา้ทดแทน (Aftermarket Part)
หรอืแบรนดข์องรา้นเรา

Conditions ระบสุภาพสนิคา้ตามจรงิ ระบสุภาพสนิคา้ตามจรงิ

Brand ใสช่ือ่ยีห่อ้สนิคา้นัน้ๆ ใสช่ือ่โรงงานทีผ่ลติสนิคา้ หรอืแบรนดข์องรา้นเรา

MPN
(Manufacturer Part 

Number)

ใชเ้ป็นหมายเลข OEM ทีไ่ดจ้ากโรงงานผลติ
สนิคา้แท ้ (มักตดิขา้งกลอ่งสนิคา้)

ใชเ้ป็นหมายเลข Reference ของโรงงานทา่น เชน่ 
custom label / SKU no.

IPN 
(Interchange Part 

Number)

ใชเ้ป็นหมายเลข Reference ของทา่น เชน่ custom 
label / SKU no. ใชเ้ป็นหมายเลข OEM ของสนิคา้แท้

Placement on vehicle Left / Right / Front / Rear

Surface finish Carbon Fiber Print / Chrome / Primed / Smooth / Textured / Unfinished (ถา้ยังไมไ่ดท้ าส)ี

Warrantee No

Country/Region of 
Manufacturer ระบปุระเทศผูผ้ลติตามจรงิ

3.2) Item Specifics

ควรมขีอ้มลูเหลา่นีร้ะบใุน Item specifics เพราะจะเป็นขอ้มลูทีผู่ซ้ ือ้ใชใ้นการคน้หา ซึง่จะท าใหร้า้นของทา่นม ีTraffic มากขึน้

ผูซ้ ือ้ Motors 
นยิม search 
จาก MPN



ตวัอยา่งการใส ่Item Specifics (Aftermarket Parts)

• Manufacturer Part Number, OE Number, Interchange Part Number  เป็นสว่นทีส่ าคัญ!
• สามารถใชห้มายเลข Reference ของโรงงาน เชน่ SKU number หรอื Custom Label เพือ่ใสใ่น Manufacturer Part Number ได ้
• สามารถใชเ้ครือ่งหมาย Comma (,) เป็นการแบง่แยกส าหรับชอ่ง Interchange Part Number 

ใชเ้ป็นหมายเลข Reference ของ
โรงงานทา่น เชน่ custom label / SKU

ใชเ้ป็นหมายเลข OEM ของสนิคา้แท้

ใชเ้ป็นหมายเลข OEM ของสนิคา้แท้



ตวัอยา่ง Item Specifics (Aftermarket Parts)



3.3) Description

1. ลงรายละเอยีดของสนิคา้ใหค้รบถว้นและถกูตอ้งตามความจรงิ เชน่ ขนาดความกวา้ง x ยาว, น ้าหนักสนิคา้, วสัดุ

2. ไมใ่ชต้ัวอกัษรทีเ่ป็นตัวพมิพใ์หญ่ทัง้หมด แนะน าใช ้Font ทีอ่า่นงา่ย (พมิพใ์หญ-่เล็ก) และสสีภุาพ 

3. หา้มใส ่email address หรอืลงิคใ์ดๆ ทีจ่ะพาไปขา้งนอกอเีบย ์ถา้ตอ้งการใส ่video จะตอ้งอปัโหลด video ไวใ้น youtube แลว้น า

HTML code ไปใสใ่น Description (VDO จะ auto-play ในเวอรช์ัน่ Desktop เทา่นัน้ ถา้เป็น app มอืถอื อาจจะตอ้ง Copy link VDO ไปวางใน 

Browser จงึจะดไูด)้

4. ถา้หากเรามใิชเ่จา้ของแบรนด ์หรอืไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของแบรนด ์ เราไมค่วรใชค้ า ขอ้ความ รปูภาพ เครือ่งหมายการคา้โดยไมไ่ด ้

รับอนุญาต

5. ถา้สนิคา้ตัวนัน้มคีวามเกีย่วขอ้งกับการขับขีด่า้นซา้ยหรอืขวา ควรระบไุปใน Description (LH, RH หรอื LHD, RHD ก็ได)้

6. นอกจากรายละเอยีดของสนิคา้ แนะน าใหใ้ส ่Business Policy หรอื Terms & Conditions อาทิ

• About US อธบิายความเป็นมาของธรุกจิ สามารถแนะน าจากธรุกจิ traditional offline มาขยายตอ่ตลาดออนไลนไ์ด ้

• กรณีทีล่กูคา้โดนเรยีกเกบ็ภาษี (Import Tax) เป็นความรับผดิชอบของผูซ้ ือ้ทีต่อ้งช าระกบัศลุกากรของประเทศผูซ้ ือ้โดยตรง

• Shipping & Handling Time นโยบายการจัดการสนิคา้และการจัดสง่ เชน่ ระยะเวลาการจัดเตรยีมสนิคา้หลงัจากผูซ้ ือ้จา่ยเงนิ

คา่สนิคา้, ระยะเวลาการจัดสง่ (โดยประมาณ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บับรกิารของบรษัิทขนสง่ทีเ่ลอืก)

• Customer Service การบรกิารหลงัการขาย หากมขีอ้สงสยั สามารถตดิตอ่ผูข้ายทาง eBay Message ไดท้ันที



3.4) Photo

• 1000 X 1000 pixels จ านวนภายทีใ่สไ่ดส้งูสดุ คอื 12 ภาพ ตอ่ 1 รายการสนิคา้

• ใสล่ายน ้า (Watermark) ได ้5% ของขนาดภาพ และมคีวามโปรง่ใสที ่50%

• ภาพแรกทีแ่สดงบนรายการสนิคา้ ตอ้งอยูบ่นพืน้หลังสพีืน้ (แนะน าสขีาว) ไมค่วรใชเ้ป็นภาพทีใ่สล่ายน ้า เพราะจะท าให ้
Item Number นัน้เสริช์จากภายนอกไมค่อ่ยตดิ จะตดิภาพหนา้รวมของอเีบย ์ไมใ่ช่ Listings ของเราเลย

• ตอ้งถา่ยจากสนิคา้จรงิ แสดงถงึขนาด ส ีและรปูแบบของสนิคา้อยา่งชดัเจน ทกุมมุ และสอดคลอ้งกบัรายละเอยีดทีใ่หไ้วใ้น 
Title และ description หากมตี าหน ิตอ้งเห็นต าหนชิดัเจน



4. Shipping Details

• สนิคา้ราคาแพง หรอืมนี ้าหนักเกนิ 2 kg. ควรจัดสง่แบบดว่นพเิศษ

• สนิคา้ทีม่ขีนาดใหญม่าก (Oversized) ควรพจิารณาใชโ้กดงัในประเทศปลายทาง (Overseas Warehouse)

• เพือ่ลดโอกาสในการเกดิเคสจากประเทศปลายทาง แนะน าวา่ให ้exclude บางประเทศทีไ่มม่ ีzip code หรอืมขีัน้ตอน
การรับสนิคา้ทีค่อ่นขา้งซบัซอ้น เชน่ บราซลิ หรอืประเทศทีก่ารจัดสง่มักจะมปัีญหาสญูหาย เชน่ เม็กซโิก

➢ ดวูธิกีารตัง้คา่ Shipping โดยละเอยีด 
ไดจ้ากลิง้คน์ี้ https://ebaythailand.co.th/ebay-boot-camp-2021-ep2/

➢ สามารถดขูัน้ตอนการ exclude country ไดจ้ากลิง้คน์ี ้(https://ebaythailand.co.th/ship-to-countries/)

https://ebaythailand.co.th/ebay-boot-camp-2021-ep2/
https://ebaythailand.co.th/ship-to-countries/


5. Multi-Store Management : เพิม่โอกาสทางการขาย

2) พจิารณาการเปิด Store ในแตล่ะไซต ์ชว่ย
ประหยัดคา่ธรรมเนยีม FVF และไดจ้ านวน Free 
Insertion เพิม่ เป็นประโยชนถ์า้หากมสีนิคา้จ านวน
มากลงขาย

1) พจิารณาการเปิดขายในไซตอ์ืน่ดว้ย เชน่ AU เพือ่
ขยายตลาดและเพิม่โอกาสทางการขาย 



3) กรณีมจี านวนสนิคา้เยอะ ใหพ้จิารณาสิง่ตอ่ไปนี:้ 

• แยกบัญชสี าหรับแตล่ะไซต ์เชน่ บัญช ีA ไซต ์US, 
บัญช ีB ไซต ์AU

• ในแตล่ะไซต ์พจิารณาเรือ่งการเปิด Store เพราะเป็น
การประหยัดคา่ธรรมเนยีม และความคุม้คา่ในการลงทนุ

• กรณีมสีนิคา้เยอะและหลายบัญช ีใหพ้จิารณาการใช ้

โปรแกรม PushAuction เพือ่โคลนสนิคา้ ทัง้นี ้ตอ้งเป็น
บัญช ีBusiness Type เทา่นัน้ 

➢ ขัน้ตอนวธิที า สามารถเขา้ไปดไูดท้ี ่
(https://ebaythailand.co.th/grow-with-api/) 

4) ลงสนิคา้ใหเ้ยอะ เพราะยิง่มสีนิคา้เยอะ จะยิง่ขายดี
มากกวา่ เป็นการสะทอ้นความเป็น Expert/Professional 
และมตีัวเลอืกใหเ้ยอะกวา่

https://ebaythailand.co.th/grow-with-api/


6. Promoted Listing

• Promoted Listing จะชว่ยใหส้นิคา้ของคณุเสริช์ตดิหนา้แรกๆไดง้า่ยขึน้ และเฉพาะผูข้ายทีม่ ีSeller Level ในระดับ Above Standard 
และ Top-Rated เทา่นัน้ทีส่ามารถใชไ้ด ้

• ประโยชนท์ีส่ าคัญของ Promoted Listing:

1) เพิม่ Trafficไดม้ากถงึ 36% 

2) จะไมถ่กูชารจ์คา่ Ad Rate จนกวา่ผูซ้ ือ้คลกิสนิคา้ทีค่ณุท า Promoted Listing และจา่ยภายใน 30 วนั

3) สามารถเขา้ถงึ Campaign Metrics and Sales Report ซึง่เป็นรายงานผลประกอบการทีท่ าไป

• สามารถดวูธิกีารท า Promoted Listing ไดจ้าก (https://ebaythailand.co.th/technique-promoted-listing-ebay/)

https://ebaythailand.co.th/technique-promoted-listing-ebay/


ขอ้พงึระวัง:

สนิคา้ทีม่แีบรนด ์+ เขม้งวดเรือ่งลขิสทิธิ์

➢ VeRO : Verified Rights Owner 

➢ TRO : Trademarks Rights Owner 



VeRO : Verified Rights Owner 

เจา้ของแบรนดข์อใหป้ลดสนิคา้ลง หา้มขาย เพราะผูข้ายไมม่สีทิธิใ์นการจ าหน่าย

➢ ถา้เราไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของแบรนด ์ในการขายสนิคา้อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย หา้มใชค้ าวา่ “OE” “Original” 
“Genuine” ใน Listing เด็ดขาด  ทัง้ใน Title, Item Specs, Description หรอืแมแ้ตใ่นรปูภาพ

ตวัอยา่งทีไ่มด่ ีไมค่วรท า: 
FORD GENUINE PARTS VINTAGE Tin Sign Bar pub Wall Decor Retro Metal Poster
OEM Genuine Parts Front Grill Cross Emblem 1Pcs For CHEVROLET 2006-2011 Epica

➢ ถา้เราไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของแบรนดใ์นการขายสนิคา้อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เราจะตอ้งใสค่ าวา่ Fit for หรอื Fits 
ใน Title กอ่นชือ่แบรนดร์ถ หรอืใสเ่ป็นค าแรกของ Title เสมอ!  

ตวัอยา่งทีไ่มด่ ีไมค่วรท า: 1999-2004 Ford Mustang LED Tail Lights Signal Brake Lamps Smoke (ไมม่คี าวา่ Fit for)
ควรแกไ้ขเป็น แบบที ่1：Fit for 1999-2004 Ford Mustang LED Tail Lights Signal Brake Lamps
ควรแกไ้ขเป็น แบบที ่2：Fits1999-2004 Ford Mustang LED Tail Lights Signal Brake Lamps

➢ ถา้เราไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของแบรนด ์ใหร้ะวังมากๆ เรือ่งภาพสนิคา้ คอื ในภาพ ตอ้งไมม่อีงคป์ระกอบใดทีม่กีารฟ้อง IP
ในภาพสนิคา้ของเรา หา้มมโีลโก ้หรอืแบรนดอ์ืน่ๆ ทีฟ้่องเรือ่ง Patent, Intellectual Property, Product Design หรอืการตกแตง่ทีม่ลีขิสทิธิ์ อยูใ่นภาพ! เชน่ 
มอเตอรไ์ซค ์Kawasaki แตม่กีารใชภ้าพรถรุน่ทีต่กแตง่พเิศษมาประกอบ แลว้แบรนดท์ีม่าทีฟ้่องรอ้งเขม้งวดคอื “Monster Energy” 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั VeRO ทีน่ี ่https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/verified-rights-owner-program.html

https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/verified-rights-owner-program.html


➢ ถา้เราไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของแบรนด์ ใหร้ะวงัมากๆ เรือ่งภาพสนิคา้ คอื ในภาพ ตอ้งไมม่อีงคป์ระกอบใดๆ ทีม่กีารฟ้องลขิสทิธิไ์ด ้

➢ ในภาพสนิคา้ของเรา หา้มมโีลโก ้ หรอืแบรนดอ์ืน่ๆ ทีฟ้่องเรือ่ง Patent, Intellectual Property, Product Design หรอืการตกแตง่ทีม่ลีขิสทิธิ์
อยูใ่นภาพ! เชน่ มอเตอรไ์ซค ์Kawasaki แตม่กีารใชภ้าพรถรุน่ทีต่กแตง่พเิศษมาประกอบ แลว้แบรนดท์ีม่าทีฟ้่องคอื “Monster Energy” 

ตวัอยา่ง: โดน VeRO เพราะใชร้ปูทีม่แีบรนดอ์ ืน่ฟ้องรอ้งลขิสทิธิ์

สนิคา้ทีล่งขาย : Seat Fit for Kawasaki (ขายเบาะ)

จดุทีพ่ลาด และท าใหโ้ดนฟ้อง VeRO:  1 ใน 12 ภาพ
มโีลโก ้Monster Energy อยูใ่นองคป์ระกอบภาพ

แบรนดท์ีม่าฟ้องรอ้ง VeRO, TRO คอื “Monster Energy”



“Fit For” ไมใ่ชค่าถาป้องกนั VeRO จงึตอ้งใชใ้หเ้ป็น!

1. การใสค่ าวา่ ‘fit for’ เป็นเพยีงชว่ยเสรมิความเขา้ใจ

ใหก้บัผูซ้ ือ้ วา่สนิคา้อะไหล ่Aftermarket Product

ชิน้นี ้ใชก้บัรถรุน่ไหนไดบ้า้ง (ทดแทนอะไหลย่ีห่อ้รถได)้

โดยตอ้งเขยีน Fit for + Make เสมอ!

2. การใสค่ าวา่ ‘fit for’ ไมม่ผีลตอ่การเพิม่-ลดความ

เสีย่งเร ือ่ง VeRO เพราะ VeRO อาจโดนฟ้องไดด้ว้ย

สาเหตอุืน่ๆ อกีได ้เชน่ Design Patent, ถา้เป็นสนิคา้

เลยีนแบบ เป็นของปลอม หรอื Parallel Import (หา้ม

ขายขา้มเขตพืน้ที)่ หรอืมแีบรนดท์ีฟ้่องลขิสทิธิเ์ขม้งวด 

ก็อาจไมร่อด VeRO อยูด่ี

3. หา้มน าค าวา่ ‘fit for’ ไปใชก้บัสนิคา้ทีไ่มใ่ชอ่ะไหล ่

ไมใ่ชอ่ปุกรณ์ทีต่ดิมากบัตวัรถ เชน่ หมวกกนัน๊อค ถงุมอื 

ชดุนักขบัมอเตอรไ์ซค ์แวน่ตา ฯลฯ

For example, if there are exhaust pipes or seats on motorcycles, 

and the after-sales replacement parts sold by the seller can fit the 

model and replace the products of the original car, you can use the 

‘Fit for’. 

There are rare cases where the original car does not have, but the 

product is retrofitted and does fit the specified car model, and it 

can also be used. For example, some cars do not come with a 

roof rack, but the seller has developed a Luggage racks that are 

only suitable for designated models can be adapted and described 

using fit for.

NOTE:  Products such as glasses, helmets, clothing, decorations, 

etc., are not included in the original car and are not compatible with 

the specified model, so the ‘fit for’ cannot be used.



สาเหตทุีส่นิคา้อะไหลย่นตอ์าจโดนฟ้อง VeRO เนือ่งมาจาก

Appearance patent, original software patent, trademark violation, fake products, copyright violation, etc…

•Toyota

•Ford

•Fiat Chrysler

•BMW

•Nissan

•Harley-Davidson

•Honda

•Renault

•Volkswagen

VeRO : กลุม่เสีย่งสงู High Risk Categories & Vehicle Makes

อะไหล/่ชิน้สว่น ขอ้ควรระวัง

สงัเกตวา่ VERO Enforcement มักจะเกดิขึน้กบัสนิคา้ทีเ่ป็นโมเดลปีทีข่ายอยู ่ณ ขณะนัน้ 



TRO : Trademarks Rights Owner 

(Court Order)

• เจา้ของแบรนด ์จา้งทนายฟ้องรอ้งลขิสทิธิ ์เพือ่เรยีกคา่เสยีหาย
เชน่ แบรนดว์งดนตร ี สโมสรกฬีา  ตรามหาวทิยาลยั แบรนดข์องเลน่  ชือ่ดไีซเนอร ์ ชือ่ตวัละคร ฯลฯ 

• ผูข้ายจะไดรั้บอเีมลจ์าก สนง.ทนายความ เชน่ Voigt ผูข้ายควรรบีเจรจาตกลงจา่ยคา่ชดเชยกับ 
สนง.ทนาย(อเีมล)์ เร็วทีส่ดุ  เนือ่งจากบรษัิททนายอาจตามไปเรยีกคา่เสยีหายจากบตัรเครดติอกีดว้ย

• แบรนดท์ีเ่คยฟ้อง TRO แลว้ มักจะกลบัมาฟ้องอกีทกุๆ ไตรมาส ดงันัน้ สนิคา้แบรนดใ์ด ทีโ่ดนฟ้อง TRO
บอ่ยๆ ทางระบบ eBay จะชว่ยคดักรอง New Listing ไมใ่หล้งขายส าเร็จ ทัง้นี ้ถา้หากผูข้ายพยายาม
หลกีเลีย่งกลไกการชว่ยคดักรองของ eBay จนลงขายได ้แสดงวา่ตวัผูข้ายยอมรับความเสีย่งทีจ่ะโดนฟ้อง TRO 

BRABUS GmbH filed a lawsuit in the United States claiming that your account was used to sell inauthentic BRABUS products.  The 
court has ruled that you have forfeited your legal defense and the court has ordered eBay to permanently disable your account.  
BRABUS GmbH can be contacted through their attorneys at the following email address:

lfigueroa@HSPLEGAL.COM

Court Order Details
Court: U.S. District Court for the Northern District of Illinois
Plaintiff: BRABUS GmbH
Court Case Title: 20-cv-6083; BRABUS GmbH v. THE INDIVIDUALS, CORPORATIONS, LIMITED LIABILITY COMPANIES, PARTNERSHIPS 
AND UNINCORPORATED ASSOCIATIONS IDENTIFIED ON SCHEDULE A HERETO

รายชือ่แบรนด์
ทีฟ้่อง TRO

ตวัอยา่งขอ้ความทีผู่ข้ายไดรั้บทางอเีมล



แนะน าวธิกีารจดัสง่สนิคา้อะไหลย่นตอ์ยา่งมอือาชพี 

การใชบ้รกิาร 
Overseas Warehouse

การจัดสง่ตรงจากประเทศไทย
ดว้ยบรกิารดว่นพเิศษ



ขอ้ดขีองการน าสนิคา้ไปไวท้ ี ่“โกดงัประเทศปลายทาง” (Overseas Warehouse)

 เพิม่โอกาสในการขาย เพราะสง่ถงึลกูคา้ไดเ้ร็วขึน้ 
(EDD สัน้กวา่) ผูซ้ ือ้จะตดัสนิใจซือ้งา่ยขึน้และไม่
คอ่ยกงัวลกบัการสง่ของคนื (ผูซ้ ือ้คาดหวังวา่ Return 
Address อยูใ่นประเทศของเขา)

 ลดตน้ทนุการด าเนนิงาน ประหยัดทรัพยากรและเวลา

 มโีอกาสเขา้รว่ม Deals พเิศษของ eBay ทีจั่ดเฉพาะ
ส าหรับสนิคา้ทีอ่ยูใ่นคลงัสนิคา้ประเทศปลายทาง

 สรา้งประสบการณ์การซือ้ทีด่ใีหก้บัผูซ้ ือ้ เพราะไม่
ตอ้งรอสนิคา้นานและไมต่อ้งกงัวลเรือ่งภาษีขาเขา้



สนิคา้ทีม่ขีอ้จ ากดัในการขนสง่จากประเทศไทย
เชน่ ของชิน้ใหญทั่ง้ขนาดและน ้าหนัก 

ลกัษณะของสนิคา้ทีเ่หมาะสมกบัการน าไปวางที่ “โกดงัประเทศปลายทาง” (Overseas Warehouse)

สนิคา้หมนุเร็ว ขายไดบ้อ่ย มฐีานลกูคา้ทีป่ระเทศปลายทางจ านวนมาก 
เชน่ ของตกแตง่ หรอื ของทีต่อ้งเปลีย่นตามอายกุารใชง้าน



อยากเริม่ตน้น าสนิคา้ไปไวท้ี ่“โกดงัประเทศปลายทาง” (Overseas Warehouse) 

ตอ้งท าอยา่งไร ?

หากทา่น 

➢ มปีระสบการณ์ในการขายสนิคา้ประเภทอะไหลย่นต์
บนอเีบยไ์มน่อ้ยกวา่ 1 ปี

➢ มยีอดขายเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง และมแีผนและ
เงนิทนุในการขยายธรุกจิ

➢ มฐีานลกูคา้หลกัอยูท่ีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิา หรอื 
ออสเตรเลยี

สามารถกรอกแบบฟอรม์ตาม google form ดา้นลา่งนี ้

https://forms.gle/S
kjs44GBTf3FYcAu5

https://forms.gle/Skjs44GBTf3FYcAu5


✓ กฎอเีบย:์ สนิคา้ทีร่าคาเกนิ $750 USD จะตอ้งจัดสง่แบบลายเซน็ตผ์ูรั้บ ณ Zip code ของผูซ้ ือ้ (สง่แบบ ePacket ไมไ่ด)้

✓ ควรจัดสง่แบบดว่นพเิศษ (Expedited Shipping/ Express)  ลดปัญหาสนิคา้ไปไมถ่งึมอืผูรั้บ หรอืสญูหาย

✓ หากยังไมคุ่น้เคยกบัการจัดสง่ตา่งประเทศ ใหเ้ลอืกสง่เฉพาะ Domestic Shipping (สง่ไปเฉพาะ USA) ดจูากภาพ:

การจัดสง่ตรงจากประเทศไทยดว้ยบรกิารดว่นพเิศษ Expedited และวธิตีัง้คา่ Shipping Details

ยังไมส่ง่ออกไปประเทศนอกเหนอืจาก USA ไมต่อ้งตัง้คา่
International Shipping  ถา้ตอ้งการจัดสง่ไปนอก USA
เชน่ UK, Germany, Australia สามารถเรยีนไดท้ี ่      
คอรส์ออนไลน์ eBay NextGen: 
https://ebaythailand.co.th/ebaynextgen/

ต ัง้คา่ “Expedited Shipping” ตอ้งสง่จรงิ
ดว้ยบรกิาร Express เทา่น ัน้! เพราะหากสนิคา้ไม่
ถงึมอืผูซ้ ือ้ตามก าหนดเวลา ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบดว้ย
การคนืเงนิ โดยผูซ้ ือ้ไมม่ภีาระผกูพนัวา่ตอ้งจา่ยคนืเมือ่
สนิคา้ไปถงึในภายหลงั

https://ebaythailand.co.th/ebaynextgen/


รูจั้กบรกิารจัดสง่สนิคา้แบบดว่นพเิศษดว้ย



คณุสมบตัผิูข้าย Business Type ทีไ่ดร้บัสทิธพิเิศษ
ในการขายสนิคา้อะไหลย่นตไ์ดร้วดเร็วขึน้
(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 าไมผูท้ ีส่นใจขายอะไหลย่นต ์ถงึตอ้งสมคัรโครงการ eBay NextGen?

โครงการพเิศษ หนนุเจา้ของธรุกจิอะไหลย่นต ์  

“ต ัง้รา้น + เตบิโต” บน eBay 



สมคัรรบัสทิธพิเิศษ Business Type* ไดท้ี่

* เมือ่ผา่นการพจิารณาแผนธุรกจิ

กรอกแบบฟอรม์เป็น
ภาษาองักฤษ



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



ตดิตามขา่วสาร - เคล็ดลบัผูข้าย eBay ไดท้ี ่
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Items Specifics บนเว็บ eBay ภาษาตา่งๆ 


