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Seller Updates  หวัขอ้ส ำคญั

• นโยบำยดำ้นมำตรฐำนสนิคำ้และกำรจัดสง่ 
SEA Service Metrics

• Listings 3 แบบ พงึระวงั!!! ท ำให ้Traffic ตก



นโยบำยดำ้นมำตรฐำนสนิคำ้และกำรจัดสง่ 
(SEA Service Metrics) แบง่ออกเป็น 2 เรือ่งส ำคญัคอื

กำรประกำศใชน้โยบำยดำ้นมำตรฐำนสนิคำ้และกำรจัดสง่ (SEA Service Metrics)  ถอืวำ่ นโยบำยกำรจัดสง่สนิคำ้
ทีม่มีลูคำ่เกนิ 5 เหรยีญสหรัฐ รวมถงึ Shipping Policies ซึง่ประกำศเมือ่กนัยำยน 2561 ไมม่ผีลบงัคบัใชอ้กีตอ่ไป

ผูข้ายควรตรวจ SEA Service Metrics ของตนเอง 
ทกุวนัพธุ หลงับา่ย 2 โมง เวลาไทย ที ่Dashboard.ebay.com.SG

(SpeedPAK)

(Forward-deployed)

อตัราสนิคา้ทีไ่มเ่ป็นที่
พงึพอใจของผูซ้ือ้

Item-related 
Performance

รอบ 8 สปัดำห ์
เริม่ 25 สค – 19 ตค 62
วดัผล 23 ตค 2562

อตัราการจดัสง่ทีไ่มเ่ป็น
ทีพ่งึพอใจของผูซ้ือ้ 

Shipping 
Performance

รอบ 12 สปัดำห์
เริม่ 25 สค – 16 พย 62
วดัผล 20 พย 2562

ซึง่หำกไมผ่ำ่นเกณฑ ์อำจสง่ผลใหถ้กูปรับลดจ ำนวนชิน้และมลูคำ่
รวมของสนิคำ้ทีส่ำมำรถลงขำย (Selling Limit Reductions) หรอื
ถกูจ ำกดักำรขำย (Account Restricted)



วธิตีรวจสอบ SEA Service Metrics & สมคัรใช ้CBT Dashboard 

Log in eBay.com ตำมปกติ

สมคัรใชง้าน CBT Dashboard 

เพือ่ตรวจสอบ SEA Service Metrics 

โดยพมิพเ์ขำ้ไปที ่URL Bar วำ่

URL :  Dashboard.ebay.com.SG

ตอนทีส่มคัรครัง้แรก ระบบจะขอใหท้ำ่น

ยอมรับขอ้ตกลงและเงือ่นไข 



เมือ่สมัคร CBT Dashboard 
แลว้ จะเห็นรำยงำนเรือ่ง
→ Item-related 

Performance 
(สนิคำ้ไมต่รงตำมทีบ่รรยำย)

และ → Shipping 

Performance
(มปัีญหำขนสง่ไมถ่งึ - ถงึชำ้)

สเีขยีว = ผา่นเกณฑ์

สแีดง = ไมผ่า่นเกณฑ ์
ควรกด Download 
ดงึรายงานมาดวูา่
ชิน้ใดทีม่ปีญัหาเรือ่งขนสง่ 
หรอืสนิคา้ไมต่รงตามบรรยาย



หำกอยำกรูว้ำ่ ประเทศปลำยทำง (ลกูคำ้) ประเทศใดทีม่ปัีญหำมำก 
เรำก็ตรวจสอบดไูด ้โดยคลกิเลอืกด ู“Country breakdown”

→ Item-related Performance 

(สนิคำ้ไมต่รงตำมทีบ่รรยำย)
→ Shipping Performance

(มปัีญหำขนสง่ไมถ่งึ - ถงึชำ้)

ผูข้ายควรตรวจ SEA Service Metrics ทกุวนัพธุ หลงับา่ย 2 โมง เวลาไทย ที ่Dashboard.ebay.com.SG



Listing 3 แบบ
พงึระวงั!!!
ท าให ้Traffic ตก!



Listing 3 แบบ  พงึระวงั!!  ท าให ้Traffic ตก!

Item Location 
Misrepresentation2

แจง้ Item location ไมถ่กูตอ้ง
ไมต่รงควำมจรงิ เชน่
• Default, Thailand
• สง่ของออกจำกประเทศอืน่ 
ทีไ่มต่รงกบั Item Location

Duplicate Listings
ซ า้ซอ้น ซอ่นท ัง้รา้น 

1
วธิแีก ้ดทูี ่
https://sellercenter.ebay.co.th
/duplicate-listing

Listings ทีเ่คยโดน Ended / Removed 
เนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ (สงัเกตอเีมลแจง้เตอืน)

• VERO สนิคำ้แบรนดแ์ท ้แตไ่มม่สีทิธิใ์นกำรขำย 
(เรำไมใ่ช ่Authorized Dealer)  หำ้มขำยของปลอม-
เลยีนแบบ  Parallel Imports (หำ้มขำยขำ้มพืน้ที)่

• Prescription drugs หำ้มขำยยำ สำรผสม หรอื
สนิคำ้ทีต่อ้งมใีบสัง่แพทยจ์งึจะซือ้ได ้เชน่ หำ้มขำยยำ
แกอ้กัเสบ, คอนแทคเลนส,์ Retinols, Melasma, 
ฮอรโ์มนเพศ, Weightloss, Hairloss

• ของตอ้งหา้ม ของตอ้งก ากดั หา้มน าเขา้ USA
[Prohibited / Restricted] มกีฎระเบยีบเขม้งวดใน
กำรลงขำย  เชน่  มดี, ปืน, ตน้ไม,้ เวชส ำอำง, Adult
Item ฯลฯ ลงขำยได ้แตต่อ้งแมน่กฎ 

3

https://sellercenter.ebay.co.th/duplicate-listing


สนิคำ้

Traffic

Seller Level: 
eTRS

ปรับปรงุ
Listing

ยอดขำย

4 ปจัจยั ชว่ยให้

ยอดขายโต

• ขำยสนิคำ้ทีล่กูคำ้ตอ้งกำรซือ้ 
ม ีMarket demand

• เรำมสีต็อก 
• สนิคำ้ชิน้ไหนทีข่ำยไมไ่ด ้
ใหล้บทิง้ ลดรำคำโละไปบำ้ง

ท ำโปรโมชัน่
Promoted Listings
+เป็น eTRS

มสีนิคำ้พรอ้มสง่
+สง่แบบม ีTracking ไดร้ับ A-scan

ภำยใน Handling Time

จัดกำรเคสอยำ่งมอือำชพี

• จัดกำร Duplicate 
Listing ออกใหห้มด

• ท ำ Listing มคีณุภำพ 
ขอ้มลูแน่นและถกูตอ้ง
รปูสวย มมีำกกวำ่ 6 รปู
คมชดั 1000x1000 pxl

• ท ำ Variation Listing
สะสม Sold History



10 ประเทศไฮไลท ์สนิคา้ไทยขายด!ี

ลงขายที ่
eBay Site

ลกูคา้หลกั 
มาจากประเทศ

ebay.COM อเมรกิำ USA + ท ัว่โลก

ebay.CO.UK องักฤษ UK + ยโุรป EU

ebay.COM.AU ออสเตรเลยี Australia

ebay.DE เยอรมน ีGermany + ยโุรป EU

ebay.FR ฝร่ังเศส France

Top 5 ลกูคา้ท ัว่โลก 
ทีซ่ือ้ของไทยจาก 
eBay.com (อยำ่ Block)
1. Russia
2. Israel
3. Norway, Sweden, 

Denmark, Finland
4. Portugal
5. Czech Republic & 

Hungary




