
เพิม่ยอดขาย ดว้ย 

eTRS Plus Listings

แคมเปญพเิศษ! เฉพาะผูข้าย 
eBay x PP Shipping



เพิม่ยอดขายดว้ย eTRS Plus Listings

1. รูจ้กั eTRS Plus Listing!

✓ ท ำอยำ่งไรจงึจะเป็น eTRS Plus Listing
✓ ประโยชนข์อง Free Returns in USA

2. วธิกีารสรา้ง eTRS Plus Listing

✓ วธิกีำรเลอืกลสิติง้ มำท ำ Plus Listing
✓ วธิกีำรสรำ้ง Plus Listing พรอ้มตวัอยำ่งหนำ้จอ
✓ กำรตัง้คำ่ Return

3. แคมเปญพเิศษ! เฉพาะผูข้าย eBay x PP Shipping

4. วธิกีารสมคัร & ใชง้านคปูอง โดย PP Shipping



แคมเปญพเิศษ! eBay x PP Shipping

เพิม่ยอดขายดว้ย eTRS Plus Listings

• สทิธพิเิศษ เฉพำะผูข้ำย eBay x PP Shipping เทำ่นัน้ ไดรั้บคปูองมลูคำ่ 50 บำท 
จ ำนวน 10 ใบ ในระบบของ PP Shipping ส ำหรับจัดสง่จำกไทยไป USA

• คปูองเริม่ใชง้ำนได ้ตัง้แต ่1 กรกฎำคม ถงึ 30 กนัยำยน 2565

ผูข้ำย eBay ควรม ีeTRS Plus Listings ไมน่อ้ยกวา่ 20 อนั ในบญัช ีeBay
คอืม ีHandling Time 1-day + ตัง้คำ่ Free Returns in USA  และจดัสง่ดว้ย PP Shipping
ซึง่จะชว่ยเพิม่ Traffic เขำ้รำ้น และเพิม่โอกำสทีล่กูคำ้จะซือ้สนิคำ้ → เพิม่ยอดขำย

1) จัดสง่แบบม ีA-Scan ภำยใน 1 วนัท ำกำร  (1-business day handling time to USA)
2) รับคนืสนิคำ้ฟร ี(Free Returns) 30 วนั: ผูข้ำยรับคนืสนิคำ้ทกุกรณี และออกเงนิคำ่สง่คนืสนิคำ้ (PayPal, 

โอนเงนิ)  หรอืสง่ Return Label ใหค้นซือ้



รูจ้กั eTRS Plus Listing

• eTRS Plus Listings เป็นสถำนะของ Listing 
สว่น Top-Rated US เป็นสถำนะของบญัชี (Seller Level)

• eTRS Plus Listings จะ Search ตดิขึน้มำกอ่น eTRS Level
• eTRS Plus Listings จะมตีราโลโก้ เสรมิความนา่เชือ่ถอื 

ชว่ยดงึ Traffic เขา้รา้น และเพิม่โอกาสการตดัสนิใจซือ้

+20% ถงึ 3 เทา่!



เง ือ่นไขของ eTRS Level:

1) บัญช ีeBay มอีำยไุมน่อ้ยกวำ่ 90 วนั
2) ม ีTransactions ทีข่ำยไป USA ไมน่อ้ยกวำ่ 100 

ออเดอร ์และยอดขำยรวมในรอบ 12 เดอืนยอ้นหลัง 
ไมต่ ำ่กวำ่ $1,000

3) ตอ้งผำ่นกำรประเมนิเหลำ่นี:้ 
• Defect Rate ไมต่ ำ่กวำ่ 0.5% 

หรอืไมเ่กนิ 3 buyers
• Case Closed without Seller Resolution 

ไมเ่กนิ 0.3% หรอืไมเ่กนิ 2 transactions
• Late Shipment Rate ไมเ่กนิ 3% 

หรอืไมเ่กนิ 6 transactions
• Tracking uploaded ภำยใน Handling time และ 

Carrier Validated หรอืม ีA-Scan 95% ขึน้ไป

✓ ตอ้งเป็น eTRS Level กอ่น จงึจะม ีeTRS Plus Listing ได ้

ท าอยา่งไร จงึจะม ีeTRS Plus Listing?

eTRS Plus Listing ตอ้งเป็นอยา่งไร?

1) จัดสง่แบบม ีA-Scan ภำยใน 1 วนัท ำกำร 
(1-business day handling time to USA)

2) รับคนืสนิคำ้ฟร ี(Free Returns) 30 วนั: 
ผูข้ำยรับคนืสนิคำ้ทกุกรณี และออกเงนิ
คำ่สง่คนืสนิคำ้ (PayPal, โอนเงนิ)
หรอืสง่ Return Label ใหค้นซือ้



ประโยชนข์อง Free Returns in USA

1.ชว่ยดงึดดูลกูคำ้ ใหซ้ือ้
งำ่ยขึน้ Conversion 
+20% (สถติปีิ 2021)

2. ใชเ้ครือ่งมอื Partial 
Refund คนืเงนิ
บางสว่นได ้หำกสนิคำ้
ทีไ่ดรั้บคนืมำเสยีหำย 
หรอืไมต่รงตำมทีส่ง่ไป

3.ลดโอกำสเกดิเคส 
SNAD → บญัชมีสีขุภำพ

ดขีึน้

4. Seller Protection พเิศษ ส าหรบั Free Returns
3.1 ขอลบ Negative/Neutral Feedback ได ้
3.2 ขอผอ่นปรนกำรหกัคะแนน Case ได ้(Case De-score) โดยตดิตอ่ 

eBay  Customer Service เพือ่ขอใชส้ทิธิเ์ป็นครัง้ๆ เจำะจงไป

วธิตีดิตอ่ eBay 
Customer Service (คนไทย)

thaiservice@ebay.com



แมไ้มใ่ช ่Top-rated Level ก็ยงัขายดขี ึน้ 
มเีคสนอ้ยลง เมือ่ผูข้ายรบั Free Returns in USA 30 วนั

Seller Level 
+ 

Free Returns

เพิม่การตดัสนิใจ
ซือ้ของลกูคา้ให้

งา่ยขึน้

ลดโอกาส
เกดิเคส 
SNAD

ม ีBadge 
แสดงที่
สนิคา้ 

เพิม่ความ
นา่เชือ่ถอื

สว่นลด 
10% 
Final 
Value 
Fee

Free Returns
เพิม่โอกาสการ
ตดัสนิใจซือ้

+20% 
ถงึ3 เทา่

Above Standard + 
Free Returns

eTRS Plus Listing
คอื ม ีFree Returns 
และ 1-day A-scan

✓ หำกเป็น Above Standard แตม่ ีFree Returns 30 วนั ก็ยงัชว่ยเพิม่โอกำสซือ้ 
Conversion Rate ไดอ้ยำ่งนอ้ย 20% และลดปัญหำเคส SNAD



วธิกีารเลอืก Listing เพือ่ท ำ eTRS Plus Listing

1. เลอืกสนิคำ้ทีม่แีนวโนม้ขำยด ีเป็นตวัดงึดดูควำมสนใจ

2. เลอืกสนิคำ้ทีม่สีถติกิำรคนืต ำ่ คนทีซ่ือ้ไปมกัจะไมค่อ่ยตคีนื

3. ตอ้งมสีต็อกสนิคำ้เก็บไว ้พรอ้มสง่ไดท้นัทภีำยใน 1-day Handling Time 
(อยำ่รอใหม้อีอเดอรเ์ขำ้มำแลว้คอ่ยไปสัง่ซือ้ เพรำะอำจสง่ไมทั่น 1-Day Handling Time)

4. ตอ้งเป็นสนิคำ้ที ่PP Shipping รับสง่ได ้ เนือ่งจำก สมมตวิำ่มกีรณีรับของคนืใน USA
ทำ่นจะไดต้ดิตอ่ขอซือ้ Return Label in USA จำก PP Shipping ได ้

เพิม่ยอดขายดว้ย eTRS Plus Listings



วธิกีารสรา้ง eTRS Plus Listing

ในหนำ้กำรตัง้คำ่ Listing > Shipping > 
เลอืก Handling time เป็น 1 business day

eTRS Plus Listing ตอ้งมี

1) จัดสง่แบบม ีA-Scan ภำยใน 1 วันท ำกำร 
(1-business day handling time to USA)

• หำกผูข้ำย ใชว้ธิ ีBulk Edit Handling Time เป็น 1 วัน ทัง้รำ้น  ทำ่นจะตอ้งมั่นใจวำ่ม ีStock สนิคำ้ครบทัง้รำ้น 
ในปรมิำณทีล่งขำยอยูจ่รงิๆ 

• หำ้มยกเลกิออเดอรภ์ำยหลงัดว้ยเหตผุลวำ่ Out-of-stock เป็นอนัขำด!  เพรำะจะตดิ Defect ทันท ี 
และกำรยกเลกิออเดอร ์จะท ำให ้Traffic ลดลงเรือ่ยๆ แบบน ้ำซมึบอ่ทรำย



วธิกีารสรา้ง eTRS Plus Listing

> เลอืก Accepted ตรง Domestic returns

> Allowed within 30 days

> Return shipping paid by Free for buyer, you pay

> Refund method Money back or replacement

eTRS Plus Listing ตอ้งมี

2)  ผูข้ำยรับคนืสนิคำ้ทกุกรณี และออกเงนิคำ่สง่คนืสนิคำ้
(PayPal, โอนเงนิ) หรอืสง่ Return Label ใหค้นซือ้

• สมมตวิำ่ มกีรณีรับของคนืใน USA 
ทำ่นตดิตอ่ขอซือ้ Return Label in USA จำก PP Shipping ได ้



ตวัอยา่ง eTRS Plus Listing 

1) จัดสง่แบบม ีA-Scan ภำยใน 1 วนัท ำกำร (1-business day handling time to USA)
2) รับคนืสนิคำ้ฟร ี(Free Returns) 30 วนั: ผูข้ำยรับคนืสนิคำ้ทกุกรณี และออกเงนิคำ่สง่คนื

สนิคำ้ (PayPal, โอนเงนิ)  หรอืสง่ Return Label ใหค้นซือ้



ข ัน้ตอนการใชบ้รกิาร 

Return Label USPS

1. ทำ่นตอ้งเป็นลกูคำ้ทีจั่ดสง่กบั PP Shipping จงึจะสำมำรถใชบ้รกิำร Return Label (USPS) ได ้

2. เมือ่มกีรณีรับของคนืใน USA ใหต้ดิตอ่ PP Shipping เพือ่ซือ้ Return Label USPS

3. น ำทีอ่ยูรั่บของคนืใน USA ทีไ่ดรั้บจำก PP Shipping แจง้กบัลกูคำ้ เพือ่ด ำเนนิกำรสง่ของคนื

ชอ่งทางการตดิตอ่: 
https://www.facebook.com/

PPshipping4289/

https://www.facebook.com/PPshipping4289/


ท าความเขา้ใจ เมน ูAuto Accept Return & Refunds→

ไมต่อ้งรบั Auto Accept Return ก็ได ้แตต่อ้งปิดเคสภายใน 3 วนั 

2. ในหนำ้ Return preferences ตัง้คำ่ตอ่ไปนี้: 
• ตัง้คำ่จ ำนวนเงนิเป็น $ ที ่total refunds
• เลอืกเหตผุลทีส่ำมำรถรับคนืสนิคำ้แบบ

อตัโนมัตไิด ้และกด Turn on 

1. ไปที ่Account Settings > Selling Preferences 
>> คลกิ Edit ที่ Return Preferences

ถำ้เลอืก Turn on แปลวำ่ ยนิดรัีบ Auto-accept Return!

ถำ้กรอกชอ่งนี ้แปลวำ่ เรำยนิดคีนื
เงนิใหท้ันทเีต็มจ ำนวน ถำ้สนิคำ้
รำคำไมเ่กนิ $ …. 

กำรติ๊กชอ่งเหลำ่นี ้แปลวำ่ 
ถำ้เหตผุลกำรคนืเป็นดงันี ้
เรำยอมใหร้ะบบตดัเงนิคนืลกูคำ้โดย
อตัโนมตั ิเต็มจ ำนวน

ถำ้ตอ้งกำรรับคนืของแบบอัตโนมัต ิและยนิดคีนืเงนิเต็มจ ำนวน คอ่ยเลอืกกรอกขอ้มลูเหลำ่นี ้

หมายเหตุ
ผูข้ำยสำมำรถรับคนืสนิคำ้เป็นครัง้ๆไป โดยไมต่อ้งต ัง้คา่
รบัคนืโดยอตัโนมตั ิ(ไมต่อ้ง auto-accept return ก็ได)้

แตต่อ้งปิดเคส ภายใน 3 วนั คอื 
คอื กดปุ่ มรบัคนื Accept Return ภายใน 3 วนั
แลว้สง่ Return Label ใหล้กูคำ้  
รอจนของสง่กลบัมำถงึแลว้คอ่ยคนืเงนิ 

ถำ้ไมอ่ยำกใหร้ะบบตดัคนืเงนิลกูคำ้ อตัโนมัติ
ก็อยำ่ Turn on: Auto-accept Return & Refunds



แคมเปญพเิศษ! eBay x PP Shipping

เพิม่ยอดขายดว้ย eTRS Plus Listings

• สทิธพิเิศษ เฉพำะผูข้ำย eBay x PP Shipping เทำ่นัน้ ไดรั้บคปูองมลูคำ่ 50 บำท 
จ ำนวน 10 ใบ ในระบบของ PP Shipping ส ำหรับจัดสง่จำกไทยไป USA

• คปูองเริม่ใชง้ำนได ้ตัง้แต ่1 กรกฎำคม ถงึ 30 กนัยำยน 2565

ผูข้ำย eBay ควรม ีeTRS Plus Listings ไมน่อ้ยกวา่ 20 อนั ในบญัช ีeBay
คอืม ีHandling Time 1-day + ตัง้คำ่ Free Returns in USA  และจดัสง่ดว้ย PP Shipping
ซึง่จะชว่ยเพิม่ Traffic เขำ้รำ้น และเพิม่โอกำสทีล่กูคำ้จะซือ้สนิคำ้ → เพิม่ยอดขำย

1) จัดสง่แบบม ีA-Scan ภำยใน 1 วนัท ำกำร  (1-business day handling time to USA)
2) รับคนืสนิคำ้ฟร ี(Free Returns) 30 วนั: ผูข้ำยรับคนืสนิคำ้ทกุกรณี และออกเงนิคำ่สง่คนืสนิคำ้ (PayPal, 

โอนเงนิ)  หรอืสง่ Return Label ใหค้นซือ้



ตดิตามขา่วสาร - เคล็ดลบัผูข้าย eBay ไดท้ี ่

สแกน


