
อยากขายอเีบย์ ตอ้งเร ิม่ยงัไง?
กบั



วทิยากรวนันี้



ประเด็นการเรยีนรู ้

• รูจั้ก eBay แพลตฟอรม์ซือ้ขายสนิคา้ไปทั่วโลก

• เปิดโผสนิคา้เดน่จากไทยบนตลาด eBay ทั่วโลก

• พเิศษ! เคล็ดลับการขายสนิคา้มาแรง Trading Card 

• วธิจัีดสง่แบบมอือาชพี พรอ้มสว่นลดพเิศษจาก FedEx

• วธิเีริม่ตน้ขายอเีบยพ์รอ้มรับสทิธพิเิศษ



ผูซ้ือ้ เลอืกดสูนิคา้

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



เวลาลงขาย การตัง้คา่ 
Domestic Shipping คอืสง่ไป USA 



เวลาลงขายที ่eBay UK การตัง้คา่ 
Domestic Shipping คอืสง่ไป UK 



Domestic Shipping 
คอืสง่ไป Australia 



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



โครงการ eBay NextGen
มอบสทิธพิเิศษ 
หนนุ SMEs ไทย
ขายไปท ัว่โลกกบั eBay

สนบัสนุน 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



สมคัรเรยีนออนไลน ์ฟร!ี + รบัสทิธพิเิศษ* ไดท้ี่

* เมือ่ผา่นการพจิารณาแผนธุรกจิ



บทเรยีนออนไลน ์ สอนต ัง้แตเ่ร ิม่ลงขาย จนถงึวธิบีรหิารรา้น ฟร!ี ไมม่คีา่ใชจ้า่ย

เปิดตวัโครงการ eBay NextGen วธิลีงขายสนิคา้แบบ Fixed-Priced นโยบายส าคญั ทีผู่ข้ายตอ้งรู!้

eBay Basics ตอ้งรูก้อ่นเริม่ขาย! วธิดีแูลลกูคา้แบบมอืโปร

Listing ทีข่ายด ีมหีนา้ตาอยา่งไร Listing ทีค่วรเลีย่ง ลดเสีย่งบญัชพัีง ภาษีการคา้ระหวา่งประเทศ

สมคัรแลว้ Login เขา้เรยีนออนไลนไ์ดท้นัท ีทีน่ ี:่ https://ebaynextgen.ebaythailand.co.th/user/login.aspx

เคล็ดลบัการจัดสง่สนิคา้

https://ebaynextgen.ebaythailand.co.th/user/login.aspx


เคล็ดลบัการลงขายสนิคา้





เคล็ดลบัการลงขายสนิคา้ 

Quality Listing ชว่ยลดปัญหา
สนิคา้ไมต่รงปก SNAD

เขา้ใจ eBay Money Back Guarantee 
Policy for Trading Cards

ค าแนะน าการแพ็คTrading Cards 
และจัดสง่สนิคา้แบบดว่นพเิศษ

Store Name
ความน่าเชือ่ถอื



1. Store Name : เสรมิความนา่เชือ่ถอืดา้น Trading Card Expert

• ชือ่รา้น eBay ID  (หรอื Username) ของทา่น ควรมคี าทีเ่กีย่วขอ้งกบั Cards ทีท่า่นขาย หรอืสะทอ้นความ
เป็นรา้นขายการด์แบบมอือาชพี  เชน่   …..Shop  …..Card …..Game ….. (ตวัละคร) …..Club 

• ทัง้รา้นควรจะขายแตก่ารด์ หรอือปุกรณ์เกีย่วกบัการด์สะสม  เชน่ ซอง (Sleeves) กลอ่งเก็บการด์ (Storage 
Box) ไมค่วรน าสนิคา้หมวดอืน่ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งมาขายปนกนั



2. Listing Quality ชว่ยลดปญัหาสนิคา้ไมต่รงปก SNAD

✓ Title

✓ รปูภาพ

✓ Item specifics

✓ Condition ตามจรงิสอดคลอ้งมาตรฐาน

❑ ระบเุป็น Used 

❑ สนิคา้ไมม่ใีบเซอร ์(Ungraded, Raw) ก็ลงขายได!้
โดยตรวจสอบสภาพการด์ และระบุ
Card Condition ตามความเป็นจรงิ

❑ ลงรปูภาพสนิคา้ทีม่คีวามละเอยีดสงู

Graded
มใีบเซอร์ Ungraded, Raw



Title (ชือ่ Listing)

• สามารถใสไ่ดม้ากสดุ 80 ตวัอกัษร ภาษาองักฤษ 5 ค า
แรกส าคญั  ควรระบวุา่ Ungraded หากไมม่ใีบเซอร์

• รวม Keyword ส าคญัๆ ของการด์ทีล่กูคา้จะคน้หา เชน่

Year / Brand / Collection / Player or 
Character or Scene / Card no. / Ungraded /

Card Condition (Mint, Fair, etc.)



1. ใสร่ายละเอยีดของการด์ใหถ้กูตอ้ง Condition: Used

2. ระบใุหช้ดัเจนวา่การด์ทีล่งขายมใีบเซอรห์รอืไม ่( Graded: Yes/No)  สนิคา้
ทีไ่มม่ใีบเซอรต์อ้งระบใุนชอ่ง Graded : No เทา่น ัน้

3. สนิคา้ทีไ่มม่ใีบเซอร ์ตอ้งระบุ Card Condition ตรงกบัความเป็นจรงิ

Item Specifics (รายละเอยีดสนิคา้)



ระบ ุCard Condition (ไมม่ใีบเซอร:์ Ungraded) + ลงภาพสนิคา้ตอ้งเห็นต าหนชิดัเจน

• หากลงขายสนิคา้ทีไ่มไ่ดผ้า่นการ Grade จาก Professional Grader  แนะน าใหด้คููม่อืการระบุ Card Condition จาก eBay ไดท้ีน่ี ่ 

• รปูสนิคา้ควรลงแบบความละเอยีดสงู 1000x1000 px ขึน้ไป เพือ่ใหส้ามารถซมูเห็นรายละเอยีดการด์ได ้ลงไดฟ้รี 12 รปู

• เนน้สภาพการด์ทัง้ 4 มมุ ขอบการด์ รอยขดีขว่น ส ีทัง้ดา้นหนา้ และหลงั

มมุ 4 ดา้น

ขอบกระดาษ

สเีปลีย่น

ผวิเคลอืบ

รอยบาก

รอยพับ รอยยน่

รอยขดีขว่น

เคยโดนน ้า

ขอบรอบการด์

ค าแนะน าการระบุ Card condition ส าหรบัการด์ Sport/non-sport                                              
trading cards

https://pages.ebay.com/cardconditions/
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• การด์เกมทีไ่มม่ใีบเซอร์ Condition สงูสดุคอื Near Mint

• หากลงขายสนิคา้ทีไ่มไ่ดผ้า่นการ Grade จาก Professional Grader  แนะน าใหด้คููม่อืการ
ระบุ Card Condition จาก eBay ไดท้ีน่ี ่ 

มมุ 4 ดา้น

ขอบกระดาษ

สเีปลีย่น

ผวิเคลอืบ

รอยบาก

รอยพับ รอยยน่

รอยขดีชว่น

ขอบรอบการด์

เคยโดนน ้า

ค าแนะน าการระบุ Card Condition ส าหรบัการด์เกมทีไ่มม่ใีบเซอร:์ 
Ungraded collectible card games

https://pages.ebay.com/cardconditions/


แตถ่า้ผูข้าย ต ัง้คา่ใน Listing ไวว้า่ ยนิดรีบั Return ก็แปลวา่ยนิดเีอาใจลกูคา้ 
ยอมรับคนืตามระยะเวลาทีต่วัเองตัง้ไว ้: 30 วัน / 60 วัน

เฉพาะ Category Trading Cards
ถา้ผูข้ายไมร่บั Return แตโ่ดนผูซ้ ือ้เปิดเคส “สนิคา้ไมต่รงตามบรรยาย” SNAD

ผูข้ายยังคงตอ้งรับคนืของภายใน 3 วนั หลังจากทีผู่ซ้ ือ้ไดรั้บสนิคา้ (D-Scan)
ตามนโยบาย eBay Money Back Guarantee (ตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคใน US ตอ้งคนืไดห้ากไมพ่อใจ)

3. เขา้ใจ eBay Money Back Guarantee for Trading Cards



4. แนะน าวธิกีารแพ็คสนิคา้ ตามมาตรฐาน

ใสก่ารด์ในซองป้องกนั (Card Saver)
โดยควรเป็นซองทีม่คีวามยดืหยุน่
สามารถถอดการด์ออกมาไดอ้ยา่ง
ปลอดภัย ไมแ่น่นเกนิ ไมท่ าใหก้ารด์
เสยีหาย

แพ็คการด์โดยใชก้ระดาษลังทีม่ขีนาดใหญก่วา่
ประกบหนา้-หลังการด์ แลว้ยดึกระดาษลัง 2 แผน่
ใหแ้น่นพอดเีพือ่ไมใ่หก้ารด์ขยับ ไมค่วรยดึแน่น
เกนิไปเพราะอาจท าใหก้ารด์เสยีหาย

ใช ้Bubble wrap หรอือปุกรณ์กนักระแทกเพือ่
ปกป้องการด์

บรรจกุารด์ในกลอ่งทีแ่ข็งแรง พยายามยดึใหก้ารด์
และอปุกรณ์กนักระแทกมคีวามพอดี
ไมโ่คลงเคลง  กอ่นปิดกลอ่งดว้ยเทปกาว

https://www.psacard.com/submissions/shipguide


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

✓ ควรจัดสง่แบบดว่นพเิศษ (Expedited Shipping/ Express)  ลดปัญหาสนิคา้ไปไมถ่งึมอืผูรั้บ 
หรอืสญูหาย

✓ หากยังไมคุ่น้เคยกบัการจัดสง่ตา่งประเทศ ใหเ้ลอืกสง่เฉพาะ Domestic Shipping            
(สง่ไปเฉพาะ USA) ดจูากภาพ:

4.2 เลอืกวธิจีดัสง่สนิคา้แบบดว่นพเิศษ

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

ตัง้คา่แบบนี ้ตอ้งสง่จรงิดว้ยบรกิาร Express เทา่นัน้! 
เพราะหากสนิคา้ไมถ่งึมอืผูซ้ ือ้ตามก าหนดเวลา ผูข้าย
จะตอ้งรับผดิชอบดว้ยการคนืเงนิ โดยผูซ้ ือ้ไมม่ภีาระผกูพนั
วา่ตอ้งจา่ยคนืเมือ่สนิคา้ไปถงึในภายหลงั

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


สมคัรเรยีนออนไลน ์ฟร!ี สอนต ัง้แตเ่ร ิม่ลงขาย ทีน่ ี่

เปิดตวัโครงการ eBay NextGen วธิลีงขายสนิคา้แบบ Fixed-Priced นโยบายส าคญั ทีผู่ข้ายตอ้งรู!้

eBay Basics ตอ้งรูก้อ่นเริม่ขาย! วธิดีแูลลกูคา้แบบมอืโปร

Listing ทีข่ายด ีมหีนา้ตาอยา่งไร Listing ทีค่วรเลีย่ง ลดเสีย่งบญัชพัีง ภาษีการคา้ระหวา่งประเทศ

สมคัรแลว้ Login เขา้เรยีนออนไลนไ์ดท้นัท ีทีน่ ี:่ https://ebaynextgen.ebaythailand.co.th/user/login.aspx

วธิตีัง้คา่ Shipping และจัดสง่ไปตปท.

https://ebaynextgen.ebaythailand.co.th/user/login.aspx


รูจั้กบรกิารจัดสง่สนิคา้แบบดว่นพเิศษดว้ย



Smooth shipping 
with Special Discount from 
FedEx

September 22, 2021



Copy here

Copy here

Copy here

Headline copy hereAgenda

Kavita Pimolsombat : Sales, District Manager

• FedEx Supplies

• FedEx Network

• FedEx Digital Solution

Woraphong Lerdchaisakda : Senior Marketing Analyst

• My FedEx Rewards (MFR)

• Special Offers for today
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เฟดเอก็ซ ์แนะน ำประเภทของพสัดุจดัสง่ทีเ่หมำะกบัผูข้ำย
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เฟดเอก็ซ ์แนะน ำประเภทของพสัดุจดัสง่ทีเ่หมำะกบัผูข้ำย
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Thailand to Asia Pacific, Europe and United State

Outbound from Thailand

Over nightBKK CAN Asia

2-3 daysBKK CAN CDG Europe

2-3 daysBKK TPE ANC USA
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เฟดเอ็กซด์จิติอลโซลชู ัน่ เคร ือ่งมอืทีจ่ะชว่ยในการขนสง่พสัดใุหร้าบร ืน่

FedEx 
Automati
on Tools

FedEx Ship 
Manager™

FedEx 
Electronic 

Trade 
Documents

FedEx Global 
Trade 

Manager

FedEx®

Billing 
Online

FedEx 
Tracking

FedEx®
Delivery 
Manager 

Internation
al

FedEx Ship Manager
บรกิำรเตรยีมเอกสำรกำรจดัส่งออนไลน์

FedEx Electronic Trade Documents
อพัโหลดเอกสำร เพือ่ใชใ้นกำรเคลยีรส์นิคำ้

FedEx Tracking
ตรวจสอบสถำนะสนิคำ้

FedEx Delivery Manager International
ผูร้บัสนิคำ้สำมำรถเปลีย่นแปลงกำรจดัส่งได ้

FedEx Billing Online
ตรวจสอบและดูคำ่ใชจ้่ำยออนไลน์



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/


Date can go here.



ขายอเีบย ์ยคุใหม่
ตอ้งรูอ้ะไรบา้ง?



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  Trading Cards FVF% by Category คอื 12.35% (Basic Store 11.5%)
Category ที ่FVF% สงูสดุคอื Watches  อยูท่ี ่15% ซึง่ถา้มรีา้น Basic Store จะลดลงเหลอื 12.5%



สมคัรเรยีนออนไลน ์ฟร!ี
+ รบัสทิธพิเิศษ* ไดท้ี่

ดาวนโ์หลดเอกสาร และชมยอ้นหลงั

อยากขายอเีบย ์เร ิม่ตน้ยงัไง
+

เคล็ดลบัการขายสนิคา้
Trading Cards

เพยีงสมัครโครงการ eBay NextGen
แลว้เขา้ไปทีเ่มนู “บทเรยีนออนไลน”์

* เมือ่ผา่นการพจิารณาแผนธุรกจิ





ก าแพงภาษนี าเขา้ของแตล่ะประเทศ

จัดเก็บภาษีและน าสง่รัฐบาลทอ้งถิน่แทนผูข้าย

จัดเก็บภาษีและน าสง่รัฐบาลทอ้งถิน่แทนผูข้าย

จัดเก็บภาษีและน าสง่รัฐบาลทอ้งถิน่แทนผูข้าย


