


เนือ้หาวนันี้

1. ตัง้คา่รายละเอยีดการจัดสง่ Shipping details

2. บรกิารขนสง่สนิคา้

3. ขายของได ้สง่สนิคา้อยา่งไร?



5 ค าตอ้งรู!้ กอ่นจดัสง่สนิคา้บน eBay 

Handling Time ระยะเวลาทีผู่ข้ายใชเ้ตรยีมสนิคา้+จัดสง่  นับตัง้แตล่กูคา้ช าระเงนิจนถงึการไดรั้บ A-Scan คอื
ตัง้แตก่ารหยบิของออกจากโกดัง + หบีหอ่ +น าไปสง่เขา้ระบบของ Carrier จนไดรั้บ A-Scan

A-Scan : Acceptance Scan ผูข้นสง่ (Carrier) สแกนรับพัสดเุขา้ระบบ

D-Scan : Delivery Scan การสแกนเพือ่ยนืยันวา่สง่พัสดถุงึมอืผูรั้บแลว้

EDD : 
Estimated Delivery Date

ชว่งเวลาทีค่าดวา่สนิคา้จะไปถงึมอืลกูคา้ คดิรวม Handling Time และ Shipping Time (ขึน้อยูก่บั
วธิจัีดสง่) ถา้ยังไมเ่กนิ EDD ลกูคา้จะเปิดเคส INR ไมไ่ด ้

Tracking Uploaded On-time 

and Validated

การประเมนิการจัดสง่สนิคา้ของผูข้าย วา่ไดอ้ปัโหลดหมายเลข Tracking Number พัสดุ
ทันภายใน Handling Time และเป็นหมายเลขทีถ่กูตอ้งหรอืไม่



การต ัง้คา่
Shipping details 
ในหนา้ Listing



Domestic Shipping หมายถงึ

การสง่สนิคา้ภายในสหรัฐฯ [กรณีผูข้ายไทย คอื วธิกีารสง่สนิคา้ไปยังลกูคา้ในสหรัฐฯ]
ผูข้ายไทยจ าเป็นตอ้งใสต่วัเลอืกการจัดสง่จากนอกสหรัฐฯ ( From outside US) โดย
ลกูคา้ในสหรัฐฯ จะเห็นรายละเอยีดการจัดสง่ในชอ่งนี้

Domestic Shipping
= ผูซ้ือ้อยูใ่นสหรัฐฯ

5. Handling Time คอื ระยะเวลาเตรยีมสนิคา้กอ่นจัดสง่  
ควรเลอืกเวลาทีส่ามารถท าไดจ้รงิ แตอ่ยา่ลมืวา่ยิง่จัดสง่
ไดเ้ร็ว ยิง่ดงึดดูลกูคา้
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1.Domestic Shipping เลอืกเป็น Flat: same cost to all buyers

3. Cost ใสค่า่ขนสง่ในชอ่งนี ้หากรวมคา่สง่ในราคา
สนิคา้แลว้เลอืก Free shipping (คดิราคาขนสง่จาก
ไทยถงึบา้นลกูคา้ในสหรัฐฯ)
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4. Offer another service หากตอ้งการเพิม่ตัวเลอืก
การขนสง่มากกวา่ 1 วธิี

2. Services เลอืกได ้ 3 แบบตามความสามารถในการจัดสง่



วธิกีารเลอืก Services ส าหรบั Domestic Shipping (สง่ไป USA) 

Economy ตวัอยา่งเชน่: 

ปณท: ePacket, ลงทะเบยีน
ระหวา่งประเทศ, Airmail 

DHL eCommerce: Packet 
Plus

เลอืกได้ 3 แบบ โดยดจูาก
เวลาในการจดัสง่

ผูข้ายควรเทยีบระยะเวลาการจัดสง่ของบรกิาร
ขนสง่ทีจ่ะใช ้กอ่นเลอืกตัง้คา่ Shipping Service

Standard ตวัอยา่งเชน่: 

DHL eCommerce: 
Parcel DirectExpedited ตวัอยา่งเชน่: 

ปณท: EMS, CourierPost

FedEx Express, DHL 
Express, UPS



International Shipping หมายถงึ

การสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ [ผูข้ายสง่จากไทยไปประเทศอืน่ๆ ท่ัวโลกทีไ่มใ่ชส่หรัฐอเมรกิา] 
ผูซ้ือ้ในตา่งประเทศทีไ่มใ่ชส่หรัฐฯ จะมองเห็นรายละเอยีดการขนสง่ในสว่นนี้

3.Services เลอืกตามบรกิาร
จัดสง่ทีท่ าไดจ้รงิ

4.Cost ใสค่า่ขนสง่ในชอ่งนี ้หาก
รวมคา่สง่ในราคาสนิคา้แลว้เลอืก
Free shipping

6.Item location ทีอ่ยูข่องสนิคา้ ผูข้ายตอ้งระบ ุ
Item Location ใหต้รงกบัทีอ่ยูจั่ดสง่ตน้ทาง (Ship-
from address) 

หาก Item Location ไมต่รงกบัทีอ่ยูต่น้ทาง มคีวาม
เสีย่งที ่Listing อาจถกูเอาลงหรอืไมป่รากฎบนหนา้
search ตลอดจนถกูจ ากดัการขายหรอือาจโดนแบน
ในทีส่ดุ

ตวัอยา่งทีไ่มค่วรท า  
Location:  Pathum Thani, Thailand แตส่ง่ของออกจากจนี
Location:  Utah, USA แตใ่ช ้Carriers สง่จากจนี/ไทย
Location:  Asia, Thailand

1.International Shipping 
เลอืกเป็น Flat: same cost to 
all buyers

International Shipping
= ผูซ้ือ้อยูน่อกสหรัฐฯ

5.Exclude shipping locations สามารถ Block ประเทศทีไ่มต่อ้งการขาย
ไป กรณีเป็นประเทศทีเ่กดิปัญหาจากการขนสง่บอ่ยครัง้ เพือ่ป้องกนัขอ้พพิาท
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2.Ship to กรณีสามารถสง่ได ้
ทั่วโลก เลอืก Worldwide แต่
หากตอ้งการระบปุระเทศทีจ่ะสง่
ใหเ้ลอืก Choose custom 
location 



ขายบนอเีบย ์สง่สนิคา้อยา่งไร?



ขายบนอเีบย ์สง่สนิคา้อยา่งไร?
❑ ผูข้ายสง่ของออกจากไทยดว้ยตนเอง  โดยสามารถเลอืกบรกิารขนสง่และก าหนดคา่สง่ไดเ้อง 

❑ ดขูอ้มลูทีอ่ยู ่ชอ่งทางการตดิตอ่ผูซ้ ือ้ ที่ Order details จากนัน้ท าฉลาก บรรจหุบีหอ่ใหเ้รยีบรอ้ย และ
ตดิตอ่สง่ของกบัขนสง่ทีต่อ้งการ โดยตอ้งจัดสง่ภายใน Handling Time ทีต่ัง้ไว ้

❑ สง่สนิคา้ออกไปแลว้ ใหร้บีเขา้มา Mark as shipped 
และ Add Tracking Number ใน Order นัน้ๆ ระบบ
จะอปัเดตสถานะของ Order นัน้วา่ Shipped



Handling Time
ระยะเวลาเตรยีมสนิคา้กอ่นสง่

เป็นไปตามทีผู่ข้ายตัง้คา่ใน Listing

Shipping Time
ระยะเวลาในการจัดสง่ ค านวณจากตัวเลอืก Shipping Details ใน Listing

ลกูคา้จา่ยเงนิ
เรยีบรอ้ย

ลกูคา้เลอืกดสูนิคา้
ใน Listing

ผูข้ายเตรยีมสนิคา้ท า
ฉลากเพือ่จัดสง่

ผูข้ายสง่สนิคา้แลว้เขา้ไป
อปัโหลด Tracking #

และกด Mark as Shipped
ใน eBay

ด าเนนิการขนสง่ไปยังประเทศปลายทาง
โดยบรษัิทขนสง่

บรษัิทขนสง่สแกน
เพือ่สง่มอบสนิคา้ 

ระบบขึน้วา่ Delivered

ในระบบอเีบย์ : 

*บางบรกิารขนสง่ อาจจะไมไ่ดรั้บ
A-Scan ทนัททีีน่ าไปสง่

ควรมั่นใจวา่จะไดรั้บ A-Scan จาก
ขนสง่ภายใน Handling Time

บรษัิทขนสง่สแกนรับ
สนิคา้เขา้ระบบ

Delivery Scan (D-Scan)Acceptance Scan (A-Scan)

สนิคา้ควรไดรั้บ D-Scan
ภายใน EDD

สรปุ Timeline การจดัสง่สนิคา้



✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

เปรยีบเทยีบบรกิารขนสง่จากไทย

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



• ไปรษณียไ์ทย โทร 1545

• DHL Express โทร 02 345 5000
• DHL eCommerce โทร  02 029 0999
• FedEx Express โทร 1782

หรอืตดิตอ่ตวัแทนขนสง่ อาทิ
• Fastship โทร 02-080-3999

• SME Shipping  โทร 02-105-7777

• CITY-LINK EXPRESS & LOGISTICS (พระราม 4 คลองเตย) โทร. 02-671-8880

• PILOT LOGISTICS (สขุมุวทิ 50) โทร. 02-742-7000, 02-311-8000

• Dragon Courier (ส าหรับสนิคา้ตน้ไม)้ โทร. 02-656-9019

เช็คราคาคา่สง่ไดโ้ดยตรงกบัผูข้นสง่



Shipping Tips เคล็ดลบัการจดัสง่เพือ่บญัชสีขุภาพดี

1. สง่ของภายใน Handling Time ทีเ่ราต ัง้ไว ้ (ถา้ไดรั้บ A-Scan ภายใน Handling Time จะป้องกนั Late Shipment)

2. ควรสง่แบบม ีA-Scan และ D-Scan และอพัโหลด Tracking ใหท้นับา่ย 2 ในไทย → ชว่ยใหเ้ป็น eTRS งา่ยขึน้

[สงัเกต eBay Official Time (PST) และ Pacific Day Light Saving Time]

3. มสีต็อกสนิคา้ พรอ้มสง่ทนัที (ไมค่วรขายสนิคา้ทีเ่ราไมม่สีต็อก เพราะเสีย่งตอ่บญัชเีน่า)

4. เลอืก Shipping Options ทีถ่กูตอ้ง + เราท าไดจ้รงิ เชน่ “……… from Outside of US (XX – XX days)”

5. Block Countries ประเทศทีม่ักมปัีญหาในการสง่ควร Block ไปบา้ง หรอืตอ้งจัดสง่แบบทีเ่หมาะสม  เชน่

Canada สง่แบบ ePacket หรอื Express จะไดรั้บ D-Scan

Australia ถา้สง่แบบ DHLeC PacketPlus / ePacket Thailand Post จงึจะม ีD-Scan

ประเทศทีค่วรพจิารณา Block!!  เพราะพบปัญหาดา้นการจัดสง่ไดง้า่ย  เชน่  พัสดสุญูหาย สง่ไดช้า้มาก หรอืไมม่ ีZip 
Code  ท าใหไ้มส่ามารถยนืยัน D-Scan ได ้

Brazil Chile Peru Israel Morocco

Mexico Mauritius PO Box US Protectorates US APO 

ประเทศปลายทางทีห่า้มน าเขา้สนิคา้บางประเภท เชน่ Australia หา้มน าเขา้ตน้ไม ้จะไมม่ผีูใ้ดรับสง่ 
ถา้ขายตน้ไมต้อ้ง Block Australia!!


