
- ขอ้ควรปฏบิตัสิ ำหรับกำรขำยสนิคำ้ประเภท Plants
- ขอ้แนะน ำในกำรสรำ้ง Listing และตัง้คำ่ Shipping
- วธิกีำรสง่ออกตน้ไม ้โดย Dragon Courier



ขายตน้ไมต้อ้งรูอ้ะไรบา้ง?

ท า Listing ใหเ้หมาะสม  
บน eBay

- ตวัสนิคา้ (ตน้ไม)้
- เอกสารใบอนุญาต
- จดัสง่ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย  



1. การเลอืกพชื
- ในชว่งแรกควรเลอืกพชืรำคำกลำงๆ และเป็นพชืขนำดเล็กทีแ่ข็งแรงโตตอ่ไปได ้มำฝึกควำมคุน้เคยในกำรขำย เพือ่เขำ้ใจ Platform eBay และวธิสีง่ออก
- เป็นพชืทีอ่ดทน ไมเ่ปรำะบำง สำมำรถอยูใ่นสภำวะกำรจัดสง่ไดห้ลำยสปัดำห์
- เลอืกพชื กิง่พันธุห์รอืสว่นของพชื ทีต่ลำดตอ้งกำรและสง่ออกไดอ้ยำ่งถกูกฎหมำย 
ตวัอยำ่ง plant types ทีไ่ดร้ับควำมนยิม House Plants, Orchids, Cactus & Succulents, Bamboo,  Fern, Water Plants

2. Plants Packaging
- หำ้มมดีนิ แกลบ กำบมะพรำ้วปะปน ใชว้ัสดทุดแทนดนิในกำรกกัเก็บควำมชุม่ชืน้ของน ้ำ เชน่ sphagnum moss (ของใหมเ่ทำ่นัน้)
- บบัเบิล้กนักระแทก (โดยเฉพำะสว่นรำก) และมกีระดำษ/หรอืพลำสตกิ หอ่หุม้ทัง้ตน้ (ชว่ยใหใ้บไมข่ยับเขยือ้น)เพือ่ลดควำมช ำ้จำกกำรขนสง่และสภำพอำกำศใน
ประเทศปลำยทำง 

- ตวัอยำ่งกำรแพ็คตน้ไม ้https://www.youtube.com/watch?v=X_bpHUsWHDo (cr. สะใภฟ้ลอรดิำ้)

ตวัอยา่งการแพ็คตน้ไมจ้ากใน YouTube (cr. สะใภฟ้ลอรดิา้)

ขอ้ควรปฏบิตัใินการลงขายสนิคา้ประเภท Plants

ตวัสนิคา้



ขอ้ควรปฏบิตัใินการลงขายสนิคา้ประเภท Plants

เอกสารใบอนุญาต ส าหรบัการสง่ออกพชื ทีผู่ข้ายตอ้งจดัหา และสง่แนบไปกบัตวัสนิคา้

1. Phytosanitary document หรอืใบรบัรองปลอดศตัรพูชื 
ขอไดท้ีก่รมวชิำกำรเกษตร ขอ้มลูเพิม่เตมิ https://www.doa.go.th/th/

2. Commercial Invoice เอกสารการสง่ออก 
declare ขอ้มลูในกำรจัดสง่ เชน่ประเภทตน้ไม ้(ชือ่วทิยำศำสตร)์ จ ำนวน ผูส้ง่ ผูรั้บปลำยทำง และรำคำ

3. Import Permit
- ใบอนุญำตกำรน ำเขำ้พชืทีผู่รั้บปลำยทำง(Buyer)จะตอ้งมี เวน้แตป่ลำยทำงสหรัฐฯ 
หำกตน้ไมม้จี ำนวนไมเ่กนิ 12 ชิน้ตอ่ 1 หบีหอ่ก็จะไมต่อ้งใช ้Buyer Import Permit

- ถำ้สง่กบัมอือำชพีดำ้นกำรสง่ออกพชืพรรณ เชน่ Dragon Courier ทำงบรษัิทขนสง่จะมใีบอนุญำตกำรน ำเขำ้ และผำ่นพธิี
กำรตรงนีใ้ห ้ ชว่ยใหจั้ดสง่ไดอ้ยำ่งรำบรืน่

4. CITES document
ถำ้ขำยพชื  CITES  เชน่ cactus, succulents, orchids ผูข้ำยจะตอ้งมใีบรับรองพชืสวนและน ำไปยืน่ขอเอกสำร CITES เพือ่
สง่ไปกบัตวัสนิคำ้ดว้ย ขอ้มลูเพิม่เตมิ http://cites.dnp.go.th/cites_g/app/index.php

***พชืแตล่ะชนดิและปลายทางแตล่ะประเทศอาจจะมกีารใชเ้อกสาร ใบอนญุาตทีแ่ตกตา่งกนัออกไป
ควรศกึษาหรอืปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญกอ่นการจดัสง่



วธิกีำรสง่ออกตน้ไม ้
โดย Dragon Courier



6 องคป์ระกอบของ Listing ตน้ไม ้ทีผู่ข้ายตอ้งรู ้

1. Category

2. Item Specifics

3. Description

4. การ Block ประเทศ ทีเ่ราไมส่ง่ไปหรอืปลายทางหา้มน าเขา้

5. Shipping Detail

6. การใส ่Carrier Name และ Tracking no. ทีถ่กูตอ้ง



Listing ตน้ไม้ มขีอ้สงัเกตอะไรบา้ง?

1. เลอืก Categories ใหเ้หมาะกบัสนิคา้ประเภทพชืพรรณ จะไดม้ ีitem specifics ทีเ่หมาะสม ยกตวัอยำ่งเชน่
Home & Garden>Home Décor>Floral Décor

Home & Garden > Other Home & Garden
Home & Garden>Yard, Garden & Outdoor Living>Other Yard, Garden & Outdoor

การลงสนิคา้ใน category ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัพชืพรรณเลย จะไมม่ ีItem Specs ทีเ่หมาะสม ท าให ้search ตดิยาก 
ยกตัวอยำ่งเชน่ Collectibles>Decorative Collectibles จะไมม่ ีitem specs เกีย่วกบัตน้ไม ้

2. ใส ่Item Specifics เพือ่เพิม่ Traffic จากการ Search คน้หา 
Item Specs ทีแ่นะน ำ เชน่ Plant Type, Common Name, Product, Artificial/Fresh, Form, Type, 
Watering, Sunlight

Home & Garden>Yard, Garden & Outdoor Living> Plants, Seeds & Bulbs
ผูข้ำยไทยจะไมส่ามารถลงขายใน Category นีไ้ด ้เพรำะ  USA มกีฎหมำยควบคมุกำรน ำเขำ้ตน้ไม ้ท ำใหร้ะบบไมอ่นุญำต
ใหผู้ข้ำยตำ่งชำต ิ(เชน่เมอืงไทย) ขำยเขำ้ไปในสหรัฐฯ ถำ้เรำไปลงขำยใน category นีจ้ะโดน End Listing 

**ขอ้สงัเกต ไมว่ำ่จะลงใน category ใดก็ตำม จะตอ้งมเีอกสำร และกำรจัดสง่ ถกูตอ้งตำมกฎหมำย



ตวัอยา่งการใส ่item specifics ทีแ่นะน า

1.

2.



Item Specs ยิง่ใสเ่ยอะ ย ิง่ชว่ยเพิม่โอกาสในการ Search ตดิ

ผูซ้ือ้สามารถ Search หาตน้ไม ้ตาม Item Specs ทีผู่ข้ายต ัง้ไว ้เชน่ “Filter Search” หรอื “Shop by …”

ตวัอยา่ง
Filter  Search

ตวัอยา่งSearch 
จาก Shop by Type



3. ขอ้สงัเกตเกีย่วกบั Description 

3.1 ขอ้แนะน าในการปลกู
เชน่ หำกเป็นเมล็ด ใชร้ะยะเวลำกำรในกำรงอกเป็นตน้กีว่นั, สภำพดนิทีเ่หมำะส ำหรับ ตน้ไม,้ กำรรดน ้ำ, แสงแดด, อำกำศ 

3.2 ระยะเวลาในการจดัเตรยีม
Handling Time (ตอ้งเผือ่เวลำทีข่อเอกสำรใหเ้รยีบรอ้ย และม ีA-Scan ขึน้ในระบบดว้ย) และกำรจัดสง่ (Transit Time)

3.3 ประเทศทีจ่ดัสง่ได้
ประเทศใดทีเ่รำไมข่ำยไป หรอืหำ้มน ำเขำ้พชืพรรณอยำ่งเด็ดขำด และไมส่ำมำรถจัดสง่ได ้จะตอ้งไป block countries ออกดว้ย

3.4 เอกสารทีจ่ าเป็น
ส ำหรับผูซ้ ือ้ทีต่อ้งมใีนประเทศปลำยทำง เชน่ Import License

3.5 เอกสารทีร่า้นคา้/ผูข้ายมใีห้
เชน่ Phytosanitary document หรอื CITES Document ส ำหรับพชืบำงประเภท

3.6 ตน้ไมท้ีจ่ดัสง่ มกีารตกแตง่เพือ่การจดัสง่อยา่งไรบา้ง
เชน่ bare root in sphagnum moss หรอื pot not included

3.7 หากส ัง่ซือ้มากกวา่ 1 รายการ
สำมำรถตดิตอ่ผูข้ำยเพือ่ท ำ Combine shipping หรอื สว่นลดคำ่จัดสง่ ไดห้รอืไม่

Description เป็นสว่นทีบ่อกรายละเอยีดที่
ผูซ้ ือ้ควรทราบเทา่น ัน้

ผูข้ายจะยงัตอ้งต ัง้คา่ Listing และปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและนโยบาย
ของ eBay

ใสเ่พือ่บอกรายละเอยีดเพิม่เตมิแกผู่ซ้ ือ้



Block ประเทศทีไ่มอ่นญุาตใหน้ าเขา้พชืพรรณโดยเด็ดขาด หรอืจดัสง่ยาก/ไมม่วีธิขีนสง่ไปอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย
เชน่ Australia, ยโุรปในบำงประเทศ และ กลุม่ประเทศ US Protectorates เชน่ Puerto Rico
ทำ่นสำมำรถตดิตอ่ Dragon Courier เพือ่ปรกึษำวำ่ประเทศใดจัดสง่ได/้ไมไ่ด ้และให ้block ประเทศทีจั่ดสง่ไมไ่ด ้

วธิกีารบล็อก Site Preferences > Shipping Preference  > Manage Shipping Settings

Manage Shipping Settings

ดขู ัน้ตอนวธิ ีblock ประเทศที ่https://ebaythailand.co.th/ship-to-countries/

4. Block ประเทศ ทีเ่ราไมส่ง่ไป หรอืปลายทางหา้มน าเขา้



5. การต ัง้คา่ Shipping Details  ในหนา้ Listing

5.1 Handling Time : 10-15 วนั ตำมทีม่ั่นใจวำ่จะเตรยีมเอกสำรกำรสง่ออกพชืไดทั้น และไดรั้บ A-Scan
5.2 Item Location : Thailand
5.3 Domestic Shipping (สง่จำกไทยไป USA)  ใหต้ัง้ตำมระยะเวลำของ Transit Time ทีค่ดิวำ่สนิคำ้จะจัดสง่ถงึปลำยทำง
5.4 International Shipping (สง่ประเทศปลำยทำงอืน่นอกเหนอื USA) ใหต้ัง้ตำมระยะเวลำของ Transit Time ทีค่ดิวำ่สนิคำ้จะจัดสง่ถงึปลำยทำง

ตวัอยา่งการต ัง้คา่ Domestic Shipping เมือ่สง่กบั Dragon Courier 

xxxx

10-15 วนัตามทีท่ าไดจ้รงิ

5.3

เลอืก Standard ได ้เพราะใช ้Dragon Courier
ซึง่ม ีTransit Time คอ่นขา้งส ัน้



xx

5.4

ตวัอยา่งการต ัง้คา่ International Shipping เมือ่สง่กบั Dragon Courier 

เลอืก Standard ได ้เพราะใช ้Dragon Courier
ซึง่ม ีTransit Time คอ่นขา้งส ัน้



5.5 ไมค่วรเลอืก Shipping Option เป็น Service from China/Hongkong/Taiwan

หำกเลอืก Shipping Option เป็น Service from China/Hongkong/Taiwan จะท ำให ้Traffic ถดถอย
เพรำะจะถกูประเมนิดว้ยนโยบำย SpeedPAK (บรกิำร SpeedPAK จะบรกิำรเฉพำะ ผูข้ำยสญัชำตจินีเทำ่นัน้) และท ำใหบ้ัญชถีกูระงับ

ตวัอยา่ง Shipping option ทีไ่มค่วรเลอืก

5.5



6. การใส ่Carrier Name และ Tracking no. 

ไมใ่ส ่Carrier เป็น Dragon Courier และ เลขของ Dragon Courier ลงใน eBay
เพรำะสถำนะกำรสง่จะไมถ่กูอพัเดท และสง่ผลตอ่ Account Health

เมือ่ทา่นไดร้บัเลข Shipping Carrier และ Tracking no. จาก Dragon Courier แลว้ 
ใหน้ ามาอพัเดททีห่นา้ eBay

ใหท้า่นใสช่ือ่ Carrier Name ทีส่ามารถ Track ไดบ้นหนา้ eBay เชน่ UPS, FedEx หรอื DHL

ใส ่Carrier Nameใสเ่ลข Tracking



6 องคป์ระกอบของ Listing ตน้ไม ้ทีผู่ข้ายตอ้งรู ้

1. Category

2. Item Specifics

3. Description

4.การ Block ประเทศทีไ่มจ่ดัสง่สนิคา้

5. Shipping Detail

6.การใส ่Carrier Name และ Tracking no. ทีถ่กูตอ้ง

สอบถามเพิม่เตมิที ่Line @eBayThailand


