
17 DEC 2021

แนะน ำบรกิำรขนสง่ทำงเลอืกใหม ่
ส ำหรับผูข้ำย eBay โดยเฉพำะ

บรกิำร Direct Line US & Direct Line AU
เสรมิทำงเลอืกสง่ไปท่ัวโลกดว้ย Turkish Post และ Belgium Post

วธิตีัง้คำ่ Shipping Option เมือ่ใช ้Direct Line กบั Rich Mom



วธิตีัง้คำ่ Shipping Option
เมือ่ใชบ้รกิำรจำก Rich Mom

17 DEC 2021

• Direct Line US (DHL eCommerce US & USPS)

• Direct Line AU (Australia Post & Fastway Courier)



1. Handling Time : โดยปกต ิ1-2 วนัตำมเวลำทีค่ำดวำ่จะไดร้ับ A-Scan 
2. Item Location : Thailand 
3. Domestic Shipping สง่จำกไทยไป USA ดตูวัอยำ่งในภำพดำ้นลำ่งได ้

Economy shipping from outside US (11-23 business days)

xx xx

4-5 วนัตามทีท่ าไดจ้รงิ

xx xx

หมายเหตุ
“International shipping”
ไมส่ำมำรถสง่ดว้ยบรกิำรแบบ 
Direct Line ได ้

ทำ่นสำมำรถตัง้คำ่เป็น 
Economy International 
Shipping และจัดสง่ใหเ้หมำะสม

Economy Shipping from outside US (11 to 23 business days)

1-2 business days

Domestic shipping

Direct Line    US -

ตวัอยา่งการต ัง้คา่
Shipping Details



การเลอืกใส ่Carrier name & Tracking no. บน eBay แบบ manual 

กรอกเลข Tracking no.

Carrier name: DHL eCommerce

วธิกีารกรอก Tracking no. & Carrier Name

ใส ่Tracking no.

ใส ่Carrier name 

*ดเูพิม่วธิกีารใส ่Tracking และ carrier name ที่ https://ebaythailand.co.th/add-tracking-number/

DHL eCommercexxxxxxxx

Direct Line    US -



Economy shipping from outside US (11-23 business days)

xx xx

4-5 วนัตามทีท่ าไดจ้รงิ

xx xx

Economy Shipping from outside US (11 to 23 business days)

6-7 business days

Domestic shipping

หมายเหตุ
“International shipping”
ไมส่ำมำรถสง่ดว้ยบรกิำรแบบ 
Direct Line ได ้

ทำ่นสำมำรถตัง้คำ่เป็น 
Economy International 
Shipping และจัดสง่ใหเ้หมำะสม

1. Handling Time : โดยปกติ 6-7 วนัตำมเวลำทีค่ำดวำ่จะไดร้ับ A-Scan 
2. Item Location : Thailand 
3. Domestic Shipping สง่จำกไทยไป USA ดตูวัอยำ่งในภำพดำ้นลำ่งได ้

Direct Line    US -

ตวัอยา่งการต ัง้คา่
Shipping Details



การเลอืกใส ่Carrier name & Tracking no. บน eBay แบบ manual 

กรอกเลข Tracking no.

Carrier name: USPS

วธิกีารกรอก Tracking no. & Carrier Name

ใส ่Tracking no.

ใส ่Carrier name 

*ดเูพิม่วธิกีารใส ่Tracking และ carrier name ที่ https://ebaythailand.co.th/add-tracking-number/

USPSxxxxxxxx

Direct Line    US -



1. Handling Time : โดยปกติ 6-7 วนัตำมเวลำทีค่ำดวำ่จะไดร้ับ A-Scan 
2. Item Location : Thailand 
3. Domestic Shipping สง่จำกไทยไป AUS ดตูวัอยำ่งในภำพดำ้นลำ่งได ้

Economy shipping from outside US (11-23 business days)

xx xx

4-5 วนัตามทีท่ าไดจ้รงิ

xx xx

Economy delivery from outside AU (11 to 20 business days)

6-7 business days

Domestic shipping

หมายเหตุ
“International shipping”
ไมส่ำมำรถสง่ดว้ยบรกิำรจำก 
Rich Mom ได ้

ทำ่นสำมำรถตัง้คำ่เป็น 
Economy International 
Shipping และใชบ้รกิำรจำก
บรษัิทอืน่

Direct Line    US - &

ตวัอยา่งการต ัง้คา่
Shipping Details



การเลอืกใส ่Carrier name & Tracking no. บน eBay แบบ manual 

กรอกเลข Tracking no.

Carrier name: Fastway Couriers

วธิกีารกรอก Tracking no. & Carrier Name

ใส ่Tracking no.

ใส ่Carrier name 

*ดเูพิม่วธิกีารใส ่Tracking และ carrier name ที่ https://ebaythailand.co.th/add-tracking-number/

Fastway Couriersxxxxxxxx

Direct Line    US -



การเลอืกใส ่Carrier name & Tracking no. บน eBay แบบ manual 

กรอกเลข Tracking no.

Carrier name: Australia Post

วธิกีารกรอก Tracking no. & Carrier Name

ใส ่Tracking no.

ใส ่Carrier name 

*ดเูพิม่วธิกีารใส ่Tracking และ carrier name ที่ https://ebaythailand.co.th/add-tracking-number/

Australia Postxxxxxxxx

Direct Line    US -



หากตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิ

@richmomthailand

ชอ่งทางการตดิตอ่



ตดิตามขา่วสาร - เคล็ดลบัผูข้าย eBay ไดท้ี ่

สแกน




