


ขายของไดแ้ลว้ ตอ้งท าอะไรตอ่ไป?

- ให ้Feedback แกล่กูคา้

- จัดสง่ของ & Upload Tracking ใหท้ัน Handling Time

- ดแูลลกูคา้หลังการขาย



วธิดีแูลลกูคา้หลงัการขาย
& จดัการเคสแบบมอืโปร



FAQ  1: ลกูคา้ซือ้ของ + จา่ยเงนิมาแลว้  ตอนทีเ่ราไปหยบิสนิคา้มาหอ่ เผลอท าของ

หลดุมอื แตกเสยีหาย สง่ไปขายไมไ่ดแ้ลว้ ของก็มชีิน้เดยีว ไมม่ชี ิน้อืน่ทดแทน …
ผูข้ายควรท าอยา่งไร?

สิง่ทีห่า้มท า! คอื หา้มยกเลกิการขาย โดยบอกวา่ Out of Stock เด็ดขาด!
จะตดิ Defect และอาจตก Below Standard

ตอบ:

สิง่ทีค่วรท า คอื
1. เขยีนเมสเสจไปแจง้ลกูคา้วา่ ขออภยัดว้ย สนิคา้อยูใ่นสภาพไมส่มบรูณ์ เราขอคนืเงนิใหค้ณุลกูคา้

เต็มจ านวน  ขอเพยีงลกูคา้คอนเฟิรม์วา่ยอมรับเงนิคนื เราจะด าเนนิการคนืเงนิใหท้ันที
(ถา้คนืเงนิไปโดยลกูคา้ไมโ่อเคดว้ย ลกูคา้มสีทิธิป์ฏเิสธเงนิ แลว้อาจจะเป็นปัญหาภายหลงั)

2. เมือ่ไดรั้บขอ้ความ Confirm กลบัมาจากลกูคา้ เราจงึมาคนืเงนิ โดยสามารถกด Send Refund ได ้
เมือ่ไมม่กีารเปิดเคส (ไมม่เีคสเปิดคา้ง) หรอื กดยกเลกิการขาย (เหตผุล: ลกูคา้ขอใหย้กเลกิ)
“Cancel order > Buyer asks to cancel”  ผูข้ายจะไดรั้บ eBay Final Value Fees คนื

ดงันัน้! แนะน าใหผู้ข้าย ตรวจ Stock สนิคา้วา่มมีากพอ และอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ 
พรอ้มขายไดเ้สมอ ตามทีป่ระกาศใน Listings เพือ่ลดการยกเลกิการขาย



วธิกีดยกเลกิออเดอร์

Cancel Order (Refund ใหล้กูคา้)



6

วธิ ีCancel Order : ใชเ้มือ่มกีารเปิดเคสคา้งอยู,่ ยกเลกิการขาย 

ไปทีห่นา้ Order > คลกิปุ่ ม  ใน Order ทีต่อ้งการ > เลอืก Cancel Order > เลอืกเหตผุล

NOTE:
• Cancel order จะเป็นการคนื
เงนิเต็มจ านวน

• เงนิทีค่นื จะหกัจาก 
Available Funds กอ่น ถา้มี
ไมพ่อจะไปหกัจากบัตร
เครดติ/เดบติ ทีผ่กูไว ้
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วธิ ีSend Refund: ใชม้อบสว่นลดคา่สง่, คนืเงนิโดยไมม่เีคสเปิดคา้ง

ไปทีห่นา้ Order > คลกิปุ่ ม  ใน Order ทีต่อ้งการ > เลอืก Send Refund
> เลอืกเหตผุล + จ านวนเงนิทีต่อ้งการ Refund

NOTE:
• Send refund ระบจุ านวนเงนิที่
ตอ้งการคนืได ้(ไมเ่กนิยอดทัง้หมด
ทีช่ าระมา)

• คนืเงนิไดภ้ายใน 90 วนั นับจากวนั
ช าระเงนิ

• เงนิทีค่นื จะหกัจาก Available 
Funds กอ่น แลว้คอ่ยหกัจากบัตร
เครดติ/เดบติ ทีผ่กูไว ้

• ออเดอรเ์กา่ทีเ่กดิขึน้กอ่นใช ้MP จะ
ไมม่เีมนูนี ้(ใหค้นืเงนิใน PayPal)



FAQ  2: ผูข้ายตอ้งท าอยา่งไร  หากลกูคา้แจง้วา่ สนิคา้ไมต่รงตามบรรยาย 
(Item Not as Described: SNAD) ?

ตอบ: ผูข้ายมหีลายทางเลอืก ส าคญัคอื ตอ้งปิดเคส (ตอบรบั Return) ภายใน 3 วนั!

2. รบัคนื  ใหผู้ซ้ ือ้สง่ของคนืมา แลว้จงึคนืเงนิให้

4. สูเ้คส!  โดยพสิจูนว์า่ สนิคา้ตรงตามบรรยายแลว้
→ ตอ้งสง่หลกัฐานให ้CS ตดัสนิ 

1. คนืเงนิ / ลดราคาให้
ผูซ้ ือ้ ไมต่อ้งสง่ของคนืมา

3. เสนอวา่จะสง่ชิน้ใหมไ่ปทดแทนให ้

ผูข้ายไทย ซือ้ Return Label ใน eBay.comไมไ่ด ้ 
จงึตอ้งใชว้ธิคียุเมสเสจกบัผูซ้ ือ้ใหไ้ดข้อ้ตกลงรว่มกนัวา่
ผูข้ายจะจา่ยเงนิคา่สง่ของคนืดว้ยวธิใีด

เมือ่ผูซ้ ือ้สง่ของคนืมาถงึเราแลว้ (Return Tracking : Delivered) 
ผูข้ายตอ้งคนืเงนิภายใน 2 วัน จงึจะไดรั้บ Final Value Fee คนื

→ ปิดเคสโดยคนืเงนิในเคส หรอื Refund

โดยกดยกเลกิการขาย
“Refund” Buyer asks to cancel”

ผูซ้ ือ้ตอ้งตอบตกลง วา่ยอมรับขอ้เสนอนี้
หากผูซ้ ือ้มไิดต้อบกลบั → ปิดเคสไมส่ าเร็จ 
→ ระบบจะบงัคบัคนืเงนิใหผู้ซ้ ือ้! (แพเ้คส)

หากผูข้ายมั่นใจวา่ตนเองท าถกูตอ้ง แตโ่ดนผูซ้ ือ้ทีไ่มด่ี
เอาเปรยีบ ผูข้ายตอ้งตดิตอ่ eBay Customer Service 
เพือ่สูเ้คส  (การตดัสนิของเจา้หนา้ที ่CS นับเป็นทีส่ ิน้สดุ)
→ โทร. 001-800-441-8105 (เปิด Roaming กอ่น) 

อเีมล ์thaiservice@ebay.com

mailto:thaiservice@ebay.com


FAQ  3: ผูข้ายตอ้งท าอยา่งไร หากลกูคา้แจง้วา่ ยงัไมไ่ดร้บัสนิคา้ 
(Item Not Received : INR)? 

ตอบ:

พสิจูนว์า่ผูซ้ ือ้ไดร้บัสนิคา้แลว้ ภายใน EDD: Estimated Delivery Date
โดย Tracking Number ตอ้งเห็น Delivery Scan ในระบบ eBay ณ Zipcode ของผูซ้ือ้
สนิคา้ทีม่มีลูคา่เกนิ US $750 ตอ้งมลีายเซน็ผูรั้บ

ถา้หากผูข้ายไมม่ ีTracking ทีม่ ีD-Scan within EDD ในระบบของ eBay 
หรอื International Tracking นัน้ไมอ่ปัเดทมานานกวา่ 10 วัน 
หรอื Domestic Tracking คอืสง่ไป USA ไมอ่พัเดทมานานกวา่ 7 วัน
ผูข้ายควรพจิารณา คนืเงนิใหก้บัผูซ้ ือ้ผา่นทางเคส ภายใน 3 วนั จะไดร้บั FVF คนื
หรอืตกลงกบัผูซ้ ือ้วา่จะสง่ชิน้ใหมไ่ปให ้ซึง่ผูซ้ ือ้ตอ้งตอบรับขอ้เสนอ
การเขยีนเมสเสจคยุกบัผูซ้ ือ้ แตไ่มม่ขีอ้สรปุ ไมนั่บวา่เป็นการปิดเคส!   

แตถ่า้หากเกนิ 3 วนัแลว้ ผูข้ายยังไมปิ่ดเคส!ปิดเคสภายใน 3 วนั 
ดว้ยการ คนืเงนิเต็มจ านวน 
→ไดร้บั Final Value Fee คนื

ผูซ้ ือ้ มสีทิธิเ์รยีก eBay เขา้มาตดัสนิ ซึง่หากผูข้ายแพเ้คส 
ก็อาจตดิ Defect เสีย่งตอ่การตก Below Standard
อาจไมผ่า่นการประเมนิ SEA Service Metrics – INR

ผูข้ายควรปิดเคส ภายใน 3 วนั ป้องกนัผูซ้ือ้ยกระดบัเคส! โดยมทีางเลอืกดงันี้



FAQ  4: เวลาผูซ้ือ้เปลีย่นใจไมซ่ือ้แลว้  ท าไมผูซ้ือ้ไมย่กเลกิออเดอรเ์อง  
แตม่าขอใหผู้ข้ายยกเลกิออเดอรใ์ห?้ 

ตอบ: ในบางครัง้  ผูซ้ ือ้ยกเลกิออเดอรด์ว้ยตนเองไมไ่ด ้ ตอ้งมาขอใหผู้ข้ายยกเลกิให ้ 
เพราะ ปุ่ มยกเลกิการซือ้ “Cancel my order” ในฝั่งผูซ้ ือ้ จะหายไปหลงัจา่ยเงนิ
ไปแลว้ 1 ช ัว่โมง

สิง่ทีผู่ข้ายควรท า 

• ถา้หากผูซ้ ือ้ตดิตอ่มาขอใหเ้รายกเลกิออเดอรใ์ห ้ ผูข้ายสามารถกดยกเลกิการขายได ้ และเลอืกเหตผุลวา่  
“Cancel a transaction – Buyer asked to cancel” จะเป็นการคนืเงนิ refund ใหล้กูคา้  (ไมม่โีทษใดๆ)
แลว้ไมต่อ้งสง่ของออกไป 

• ถา้หากผูข้ายสง่ของออกไปแลว้ แตผู่ซ้ ือ้ตอ้งการยกเลกิออเดอร ์ผูข้ายควรแนะน าใหล้กูคา้ปฏเิสธการรับพัสด ุ
จะท าใหข้องไมโ่ดนแกะหอ่ และตกีลบัไปหาผูข้าย (โดยไมต่อ้งเสยีคา่สง่คนื) จากนัน้คอ่ยมา refund ใหล้กูคา้
ภายหลงั (เสยีนอ้ย ดกีวา่เสยีมาก)

• แตถ่า้หาก ผูซ้ ือ้ไมไ่ดต้ดิตอ่มาขอยกเลกิการซือ้ขาย ผูข้ายไมค่วรไปกดยกเลกิออเดอรเ์อง (เพราะอาจตดิ 
Defect)  ผูข้ายตอ้งคยุกบัลกูคา้กอ่น และลกูคา้ตอ้งยอมตกลงใหเ้รายกเลกิออเดอร ์การคนืเงนิจงึลุลว่ง



FAQ  5: ผูซ้ือ้ ชนะประมลูแลว้ไมย่อมจา่ยเงนิ ผูข้ายตอ้งท ายงัไง?

ตอบ: วธิเีกา่ – ผูข้ายเปิดเคส Unpaid Item ใสล่กูคา้ 
แลว้ถา้ลกูคา้ยังไมจ่า่ย ผูข้ายตอ้งไปปิดเคส จงึจะไดเ้งนิ Final Value Fee คนื

วธิใีหม่ – เร ิม่ต ัง้แต ่เดอืนเมษายน 2021 
ผูข้ายไมต่อ้งไปเปิดเคส Unpaid Item ใสล่กูคา้อกีตอ่ไปแลว้  
ระบบของ eBay จะทวงเงนิใหโ้ดยอตัโนมัติ

• สิง่ทีผู่ข้ายตอ้งท า คอื ถา้ผูซ้ ือ้ยังไมช่ าระเงนิ ภายใน 5 วนั หลงัจากที่
- ผูซ้ ือ้ชนะประมลู
- ผูซ้ ือ้ตอบรับ Best Offer
- ผูซ้ ือ้มกีาร Commit to buy (จากฝ่ังของผูซ้ ือ้)

ผูข้าย สามารถยกเลกิการขาย แลว้รับ FVF คนื โดยเลอืกเหตผุล “ผูซ้ ือ้ไมช่ าระเงนิ” 
Cancel order > “Buyer hasn't paid” 

โดยเขา้ไปที ่
Seller Hub > Orders > Awaiting payment or on My eBay > Selling > “Sold”



✓ ชือ่ ของผูซ้ ือ้รายใหม ่เป็นชือ่เดยีวกบัผูซ้ ือ้ทีผู่ข้ายเคยบล็อก
✓ ทีอ่ยูจ่ดัสง่ ของผูซ้ ือ้รายใหม ่เป็นทีอ่ยูเ่ดยีวกบัผูซ้ ือ้ทีผู่ข้ายเคยบล็อก
✓ ผูซ้ ือ้รายใหม ่มพีฤตกิรรมเดยีวกบัผูซ้ ือ้ทีผู่ข้ายเคยบล็อก 

(เชน่ พยายามซือ้ของชิน้เดมิ หรอืถามดว้ยค าถามเดมิๆ เป็นตน้)

ผูข้ายตอ้งท าดงันี้

1. ยกเลกิออเดอร์ ระบเุหตผุลวา่ ทีอ่ยูข่องผูซ้ือ้มปีญัหา 
(Cancel Order – Something’s Wrong with Buyer’s Address)

2. และตอ้งเขยีนอเีมล ์เพือ่ขอ Seller Protection สง่ไปที่

thaiservice@ebay.com

ในอเีมลท์ีส่ง่ไปแจง้ CS ตอ้งระบุ
1. Seller ID
2. Buyer ID (ใหม-่เกา่)

3. Item Number
4. อธบิายเหตกุารณ์

ตามล าดบัเวลา

eBay เพิม่การคุม้ครองใหแ้กผู่ข้าย (Seller Protection from Abusive Buyers)
กรณีทีผู่ซ้ ือ้คนทีเ่ราเคยบล็อกไว ้ไปเปิดบญัชใีหมแ่ลว้กลบัมาซือ้อกี

ผูข้ายสามารถยกเลกิการขายได!้ และขอลบ Negative Feedback ได!้

ตวัอยา่งสถานการณ์

mailto:thaiservice@ebay.com



