
 

eBayListPro 

 
 

Software Dropship amazon to ebay 

contact@ebaylistpro.com 

affiliate@ebaylistpro.com 



การตั้งค่า 
อันดับแรกให้ท่านตั้งค่าข้อมูลที่ท่านต้องการ เพ่ือสร้างเป็น ebay template ซ่ึงจะใช้ในการจัดเรียง

และลงสินค้า โดยให้ท่านคลิกไปที่หน้า Setting 

1. Title auto Builder 

 

Figure 1 แสดงหน้าต่าง Title auto Builder 

• Use Category keywords in title คือ เปิดใช้งานการน าชื่อหมวดหมู่มาแทรกใน Title เดิม เพ่ือ

เสริมสร้างความหลากหลาย (ภาพในภาคผนวก ภาพที่ 70) 

• Use Keywords in title คือ การน า keyword ที่กรอกในช่องมาแทรกต่อท้ าย title เ พ่ือ

เสริมสร้างความหลากหลาย 

• Use Primary Title คือ การใช้ชื่อหลักของ amazon 

 

 

 

 

 

 



2. Search 

 

Figure 2 แสดงหน้าต่าง Search 

• Auto Search Category คือ เปิดใช้งานการค้นหา หมวดหมู่ ebay อัตโนมัติ (ภาพในภาคผนวก 

ภาพที่ 71) 

• Auto Search Demand & Supply เปิดใช้งานการค้นหา ความต้องการและคู่แข่ง อัตโนมัติ 

(ภาพในภาคผนวก ภาพที่ 72) 

• Show left..in stock คือ เปิดแสดงสินค้า Left.. in Stock 

• Banword คือ Keyword ที่ท่านต้องการจะ Block ไม่ให้ Software ดึงข้อมูลมา โดย Software 

จะน าค าเหล่านี้ไปค้นหาที่ Title, Feature Bullet, Description ของ Amazon หาก Software 

พบค าเหล่านี้จะท าการ Block ไม่ดึงข้อมูล Asin ชิ้นนั้นมา (ภาพในภาคผนวก ภาพที่ 73) 

 

3. Description 

 

Figure 3 แสดงหน้าต่าง Description 

• Use Title Amazon in Description คือ ใน ebay description จะมีตัวแปร  [title_mg] หาก

ท่านเลือก Use Title Amazon in Description Software จะท าการใส่ชื่ อ  title เดิมของ 



amazon เข้าไปที่ตัวแปร [title_mg] หากท่านไม่เลือก Software จะน า titleที่ท่านสร้างขึ้นเอง

มาใส่ในตัวแปร [title_mg] 

• Description คือส่วนการออกแบบ template เพ่ือที่จะสร้าง description ไปลงใน eBay โดย

แบ่งตัวแปรออกเป็นทั้งหมดดังนี้ 

1) [Title_mg] คือ ชื่อ Title ที่จะอัพโหลดลง eBay 

2) [Title_amazon] คือ ชื่อ Title amazon 

3) [Image_mg] คือ รูปภาพแรก จาก amazon 

4) [Image_mg_center] คือ รูปภาพแรกจาก amazon อยู่ตรงกลางหน้า 

5) [Img_1] คือ รูปภาพแรกจาก amazon 

6) [Img_2] คือ รูปภาพที่ 2 จาก amazon 

7) [Img_3] คือ รูปภาพที่ 3 จาก amazon 

8) [Img_4] คือ รูปภาพที่ 4 จาก amazon 

9) [first_image_Link] คือ ลิ้งรูปภาพรูปแรกจาก amazon 

10)  [feature_mg] Or [feature_mg,font,size] คือ Feature bullet จาก amazon 

11) [Dimension_mg] คือ ขนาด Dimension จาก amazon 

12) [Product_Weight] คือ ขนาด Weight จาก amazon 

13) [Description_mg] คือ Descriptions จาก amazon 

14) [Manufacture] คือ Manufacture จาก amazon 

15) [Model] คือ Model จาก amazon 

16) [UPC] คือ UPC จาก amazon 

17) [Band] คือ Band จาก amazon 

 

4. Photo 

ท่านสามารถดูภาพตัวอย่างการแทรก Logo ได้ที่ (ภาพในภาคผนวก ภาพที่ 71) 



 

Figure 4 แสดงหน้าต่าง Photo 

• Attached Photo คือการเปิดใช้การแทรก logo ร้านเข้าไปในรูป 

การแทรก Logo มีวิธีการดังนี้ 

1) สร้าง Logo ร้าน ขนาดที่แนะน าคือ 200 x 100 pixel แบบ Transparent โดยท่านสามารถสร้าง

ออนไลน์ได้ที่ https://pixlr.com/editor/ วีดีโอเพ่ิมเติม 

https://www.youtube.com/watch?v=tBiazEn7L38 

2) ตั้งชื่อ logo ของคุณ (ต้องเป็นชื่อที่ไม่เหมือนใคร) ยกตัวอย่างเช่น ebaylistpro_logo.png เป็นต้น 

 

Figure 5 แสดงไฟล์รูปภาพและชื่อรูปภาพ 

3) กดไปยังค าว่า Upload Image เพ่ืออัพโหลด Logo ขึ้นบนระบบ ดังภาพที่ 6 

 

Figure 6 แสดงการคลิกท่ีค า Upload image 

4) เลือกภาพ และคลิก Upload Image ดังภาพที่ 7 

https://pixlr.com/editor/
https://www.youtube.com/watch?v=tBiazEn7L38


 

Figure 7 แสดงภาพการเลือกไฟล์ภาพ 

เมื่ออัพโหลดเสร็จสมบูรณ์ Software จะแสดง ขึ้นว่า “Uploaded” ดังภาพที่ 8 

 

Figure 8 แสดงภาพการอัพโหลด Logo เสร็จสมบูรณ์ 

5) กรอกชื่อภาพลงไปในช่อง 2 ครั้ง โดยครั่นด้วย , ตัวอย่างเช่น 

(ebaylistpro_logo.png,ebaylistpro_logo.png ) ดังภาพที่ 9 

 

Figure 9 แสดงการกรอกชื่อภาพลงใน software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Price 

 

Figure 10 แสดงภาพช่วงของราคา 

การตั้งราคาจะแบ่งช่วงราคาออกเป็น 5 ระดับ ดังภาพที่ 10 ซึ่งมีวิธีการค านวนดังนี้ 

ebay price = (amazon price) x %profit + $profit 

ยกตัวอย่าง เช่น สินค้า amazon ราคา 100$ 

ดังนั้น Software จะตั้ง eBay price = 100*1.25 + 2 = 127$ 

 

6. Payment  [ดูเพ่ิมเติมที่ภาคผนวก B] 

 

Figure 11 แสดงหน้าต่าง Payment 

• PayPalAccepted คือ เปิดการยอมรับการช าระผ่าน PayPal 



• PayPalEmailAddress คือ eMail Paypal ที่จะใช้ในการรับเงิน 

• ImmediatePayRequired คือ การปรับให้รายการนั้นๆ ยอมรับเฉพาะลูกค้าที่จ่ายเงินทันที

เท่านั้น 

 

7. Location  [ดูเพ่ิมเติมที่ภาคผนวก C] 

 

Figure 12 แสดงหน้าต่าง Location 

• Location คือ ที่ตั้งประเทศที่ต้องการใส่ใน Listing 

• Country คือ ประเทศที่ตั้งของสินค้า 

 

 

8. Format and Price   [ดูเพ่ิมเติมที่ภาคผนวก D] 



 

Figure 13 แสดงภาพหน้าจอ Format and Price 

• GalleryType คือการปรับหมวดหมูรูปภาพ แนะน าให้ใส่ค่าเดิมเอาไว้ 

• Format รูปแบบของ Listing 

1) Auction  
2) FixedPrice << (Use this for Buy it Now) 
3) ClassifiedAd  
4) RealEstateAd  

• Duration ประเภทจ านวนวันที่ต้องการลงประกาศ ซึ่งท่านสามารถกรอกได้ตามตัวเลขดังนี้ 1, 3, 

5, 7, 10, 30 หรือ GTC (Good 'Til Cancelled) 

• StartPrice : ช่องนี้ปล่อยเป็นค่าเดิมเอาไว้ คือช่องว่าง 

• BuyItNowPrice : ช่องนี้ปล่อยเป็นค่าเดิมเอาไว้ คือช่องว่าง  

• Quantity ปริมาณสินค้าที่ท่านต้องการลงต่อ 1 Listing 

 

 

 

 

 

 

 



9. Shipping  [ดูเพ่ิมเติมที่ภาคผนวก E] 

 

Figure 14 แสดงภาพหน้าจอ Shipping 

• DispatchTimeMax (handling time) : จ านวนวันที่ท่านต้องการ Pack สินค้าก่อนส่ง 

handling time นั้นเอง 

• ShippingServiceOption-1 คือบริการจัดส่งที่จะส่งถึงลูกค้า  

• ShippingServiceOption-2 คือบริการจัดส่งที่จะส่งถึงลูกค้าแบบที่ 2 

• ShippingServiceCost-1 คือต้นทุนในการจัดส่งที่จะแจ้งถึงลูกค้า  

• ShippingServiceCost-2 คือต้นทุนในการจัดส่งที่จะแจ้งถึงลูกค้าแบบที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Return Shipping  [ดูเพ่ิมเติมที่ภาคผนวก F] 

 

Figure 15 แสดงหน้าจอ Return 

• ReturnsAcceptedOption การเปิดรับ Return สินค้า โดยท่านสามารถกรอกได้ 2 แบบดังนี้  

1) ReturnsAccepted  

2) ReturnsNotAccepted 

• ReturnsWithinOption field ระยะเวลาในการยอมรับการ Return โดยท่านสามารถกรอกได้

ดังนี้  

1) Days_14 

2) Days_30 

3) Days_60 

• RefundOption คือ ตัวเลือกในการ คืนเงิน ซึ่งท่านสามารถกรอกได้ดังนี้ 

1) MoneyBackOrExchange 

2) MoneyBack 

3) MoneyBackOrReplacement 

• ShippingCostPaidByOption คือ ตัวเลือกในการเลือกผู้ยอมรับการคืนเงิน ซึ่งท่านสามารถ

กรอกได้ดังนี้  

1) Buyer – Buyer pays to return the item 

2) Seller – Seller pays to return the item 

• AdditionalDetails คือข้อความที่ท่านจะบอกลูกค้าเมื่อท าการคืนเงิน 

 

 

 



11. Tax  

 

Figure 16 แสดงหน้าจอ tax 

หากท่านต้องการเปิดการใช้งาน Tax ให้เลือก Enable โดยหากท่านเปิดใช้งานส่วนนี้ท่านต้องท าการ

ตั้งค่า Tax ในแต่ละรัฐ โดยไปที่  

Go to My eBay > Account > Site Preferences. 

Click Show in the “Payments from buyers” section. 

Click Edit in the Use sales tax table section. 

Delete the tax rate from the state where you want to stop charging sales tax, and 

clear the Also charge sales tax on S&H check box. 

Click Save. 

โดยท่านสามารถดู Tax ในแต่ละรัฐ ได้ที่นี่ http://taxfoundation.org/article/state-and-local-

sales-tax-rates-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Best Offer  [ดูเพ่ิมเติมที่ภาคผนวก G] 

 

Figure 17 แสดงหน้าจอการตั้งค่า Best Offer 

• BestOfferEnabled คือ ปิด - เปิดการใช้ Best Offer หากต้องการเปิดให้เลือก Enable 

• BestOfferAutoAcceptPrice คือ % ในการค านวนเพ่ือยอมรับ offer อัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น 

สินค้าใน eBay $100 ท่านตั้งค่าไว้ที่ -5% eBay จะยอมรับข้อเสนอทันทีที่ลูกค้าเสนอราคามาอยู่

ในช่วง $100 - $95(-5% จากราคาขาย) เป็นต้น 

• MinimumBestOfferPrice คือ % ในการค านวนเพ่ือยกเลิก Offer ยกตัวอย่างเช่น สินค้าใน 

ebay $100 ท่านตั้งค่าไว้ที่ –10% eBay จะยกเลิก Offer อัตโนมัติเมื่อลูกค้าเสนอราคามาต่ า

กว่า 90$ (-10%จากราคาขาย) 

• MinimumBestOfferMessage ข้อความที่ระบบจะส่งให้ถึงลูกค้าเมื่อลูกค้าได้รับการยกเลิก 

Offer ด้วยเงือนไข MinimumBestOfferPrice ข้อความต้องยาวไม่เกิน 80 ตังอักษร 

 

 

 

 

 

 

 

 



การค้นหาสินค้า 
Software ebaylistpro จะสามารถค้นหาสินค้าได้ ทั้งหมด 2 แบบคือ Asin Search และ Bulk Search 

1. Bulk Search คือการค้นหาสินค้าทีละหลายชิ้นโดยการ Copy Url จาก amazon ไปใส่ใน Software 

เพ่ือท าการค้นหา โดยมีวิธีการดังนี้ 

1) ไปที่ amazon.com  

2) กรอก keyword ที่ต้องการลงไปในช่อง 

3) กดค้นหา 

 

Figure 18 แสดงภาพการกรอก keyword 

4) คัดลอก URL จากเว็บไซต์ amazon ดังภาพที่ 19 

 

Figure 19 ภาพแสดงการคัดลอง URL amazon 

 



5) เปิด Software eBayListpro 

6) ไปที่หน้า Search 

7) กดท่ี Bulk Link 

 

Figure 20 ภาพแสดงขั้นตอนการกดมาที่หน้า Bulk link 

8) น า URL ที่คัดลอกมากรอกลงในช่อง URL Amazon ดังภาพที่ 21 

9) กด Search 

 

Figure 21 ภาพแสดงการกรอก URL AMAZON 

 

 

 

 

 

 



2. Asin Search คือการค้นหาสินค้าแบบใช้ Asin ในการค้นหา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ไปที่หน้าสินค้าใน amazon 

2) ท าการคัดลอก ASIN ดังภาพที่ 22 และภาพที่ 23 

 

Figure 22 ภาพตัวอย่างการคัดลอก asin ตัวที่ 1 

 

Figure 23 ภาพตัวอย่างการคัดลอก asin ตัวที่ 1 

3) เปิด Software ebaylistpo 

4) คลิกไปที่หน้า Search 

5) กดท่ีปุ่ม Asin Search ดังภาพ 



 

Figure 24 ภาพแสดงการกดปุ่ม Asin Search 

6) น า Asin ที่คัดลอกมาใส่ลงในช่อง Asin ท่านสามารถกรอกได้มากกว่า 1 asin โดยครั่นด้วย (,) ดัง

ภาพที่ 25 ตัวอย่างเช่น asin1,asin2,asin3,….,asin(n) เป็นต้น 

7) กด Search 

 

Figure 25 ภาพตัวอย่างการกรอก asin ในหน้า search asin 

 

 

 



การเพิ่มสินค้า 
หลังจากท าการ Search ตามขั้นตอนที่ 1 หรือ 2 ในหัวข้อค้นหาสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ข้อมูล

สินค้าดังภาพที่ 26 ซึ่งในหน้านี้ท่านสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้ทั้งหมด เช่น remove image, add image, 

ปรับเปลี่ยนราคา, ปรับเปลี่ยน Title, ปรับเปลี่ยน UPC MPN EAN เป็นต้น เมื่อท่านปรับแต่งตามที่ท่าน

ต้องการแล้ว ท่านสามารถกดปุ่ม “ADD” เพ่ือท าการเพิ่มสินค้าเข้าไปหน้า Check List ได้ทันท ี

 

Figure 26 ภาพตัวอย่างการดึงข้อมูลเมื่อกดปุ่ม Search 

โดยมีรายละเอียดตัวแปรต่างๆ แสดงดังภาพที่ 27 

 

Figure 27 รายละเอียดต่างๆ เมื่อกด Search 



เมื่อท่านต้องการเพ่ิมสินค้าชิ้นใด ให้กดปุ่ม ADD สินค้าจะถูกเพ่ิมเข้าไปที่หน้า Check List 

 

Figure 28 รายละเอียดคอลั่มด้านขวาของหน้า Search 

 Check HTML คือการดู preview ebay description 

 Avg คือค่าเฉลี่ยราคาสินค้าท่ีดึงมา (Average price) 

 Count คือ จ านวนสินค้าที่น ามาคิดค่าเฉลี่ย (n) 

Average price =
product price 1 +   product price 2 +  product price 3 + ⋯ +  product price (n)

𝑛
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การตรวจสอบและการน าขึ้น eBay 
หน้า Check List เป็นหน้าที่เอาไว้ตรวจสอบข้อมูลครั้งสุดท้ายก่อนที่จะ Export ไฟล์ไปอัพโหลดขึ้น

บน ebay ดังนั้นท่านจ าเป็นต้องตรวจสอบความเรียบร้อยให้ดีสะก่อน โดยหน้า Check List มีรายละเอียด

ต่างๆ ดังภาพที่ 29 และ 30 

 

Figure 29 รายละเอียดต่างๆ ในหน้า Check List 



 

Figure 30 รายละเอียดเพ่ิมเติมหน้า Check List 

 

1) เมื่อท่านตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม Export ดังภาพที่ 31 

 

Figure 31 ภาพการกดปุ่ม Export ในหน้า check list 

2) เมื่อท่านกดปุ่ม Export แล้ว ท่านจะได้รับไฟล์ export.csv ดังภาพที่ 32 

 

Figure 32 ภาพแสดงการได้รับไฟล์ export.csv 

3) ไปยัง File exchange ใน ebay.com โดยท่านสามารถเข้าผ่านลิ้งนี้

http://pages.ebay.com/sellerinformation/build-your-business-online/boost-

profits/selling-tools/fileexchangeqs.html 

4) คลิกท่ี File Exchange ดังภาพที่ 33 

http://pages.ebay.com/sellerinformation/build-your-business-online/boost-profits/selling-tools/fileexchangeqs.html
http://pages.ebay.com/sellerinformation/build-your-business-online/boost-profits/selling-tools/fileexchangeqs.html


 

Figure 33 ภาพแสดงหน้าจอการเปิดใช้งาน File exchange ebay 

5) ให้ท่านท าตามกระบวนการยอบรับเงือนไขต่อไป 

6) กดคลิกที่หน้า Upload File ดังภาพที่ 34 

 

Figure 34 ภาพกด Upload File ใน File exchange ebay 

7) ท าการอัพโหลดไฟล์ export.csv โดยการกดเลือกไฟล์ ดังภาพที่ 35 

8) กดอัพโหลด 



 

Figure 35 ภาพการอัพโหลดไฟล์ใน File exchange ebay 

9) ตรวจสอบข้อมูลการอัพโหลด 

10) กดไปที่หน้า View Upload Results ดังภาพที่ 36 

หลังจากท่านอัพโหลดไฟล์ไปแล้ว รอ 1-5 นาที สถานะจะขึ้นว่า Complete แสดงว่าการอัพโหลด

เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วท่านสามารถไปตรวจสอบ Listing ได้ทันที 

 

Figure 36 ภาพการตรวจสอบสภานะใน File exchange ebay 

 

 

 

 

 



การติดตามสินค้า 
1. การ Update ebayID 

การติดตามสินค้าท่านจ าเป็นต้องมีข้อมูลสินค้าในหน้า Track List สะก่อนที่จะติดตามสินค้า โดยปกติ

แล้วจะมีแหล่งที่มาด้วยกัน 2 ส่วนคือ 

1) สินค้าท่ีลงผ่าน Software  ในกรณีนี้ Software จะจดจ าข้อมูลสินค้าดังกล่าวไว้ที่หน้า 

Track List อยู่แล้วอัตโนมัติ 

2) สินค้าท่ีไม่ได้ลงผ่าน Software ท่านจ าเป็นต้องเพ่ิมสินค้าเข้าไปใน Software ก่อน โดยการ 

Add ผ่านเครื่องมือ “Update eBayID” 

การ Update ebayID คือ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Software เข้ากับสินค้าใน eBay ของท่าน ซ่ึง 

Software จะท าการค้นหาสินค้าและท าการ Update  eBayID เข้าสู่ Software ให้อัตโนมัติ โดยมีตัวอย่าง 

eBayID ดังภาพที่ 37 และภาพที่ 38 

 

Figure 37 ภาพตัวอย่าง ebayid ใน software 

 

Figure 38 ภาพตัวอย่าง ebayID ใน ebay.com 



 

เริ่มการติดตามสินค้า *สิ่งแรกที่ท่านต้องท าคือการ Update eBayID 

1) กดมาที่หน้า Track List  

2) กดท่ี Update eBayID 

 

Figure 39 แสดงการไปยังหน้า Update eBayID 

3) ไปที่หน้าสินค้า eBay ของท่านเพื่อตรวจสอบจ านวนสินค้า ตัวอย่างเช่น 

http://www.ebay.com/sch/>>>you shop name<<</m.html 

4) คัดลอกจ านวนสินค้า ดังภาพที่ 40 

 

Figure 40 แสดงจ านวนสินค้าในร้าน 

5) น ามากรอกลงใน Software ดังภาพที่ 41 

6) กด Update 



 

Figure 41 แสดงการกรอกข้อมูลเพื่อ Update eBayID 

 

เมื่อท่านกดปุ่ม Update, Software จะท าการ ดึงรายชื่อ Title ใน ebay ทั้งหมด เพ่ือมา

เปรียบเทียบ กับ Title ใน Software โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• หาก Title ที่ดึงมาจาก ebay ตรงกับ Title ที่บันทึกไว้ในหน้า Track List, Software จะท าการ 

Update eBayID ให้ทันทีโดยที่ท่านไม่ต้องท าอะไร 

• หาก Title ที่ดึงมาจาก eBay ค้นหาไม่พบหรือไม่ตรงที่บันทึกไว้ในหน้า Track List, Software จะ

แสดงรายชื่อเพ่ือให้ท่านท าการ Add สินค้าชิ้นนั้นลงไปในหน้า Track list เมื่อท่าน add เรียบร้อย Software 

จะท าการบันทึก ebayID ให้อัตโนมัติ 

 

Figure 42 ภาพเมื่อกดปุ่ม Update 

เมื่อท่านกดปุ่ม Update ท่านจะเห็นตัวเลข จ านวนหน้า ซึ่ง Software จะท าการดึงข้อมูลทีละหน้า 

หน้าละ 200 ชิ้น ร้านตัวอย่างข้างต้นมีสินค้าจ านวน 1,544 ชิ้น Software จะแสดงผลออกมาทั้งหมด 8 หน้า 

7) ให้ท่านท าการคลิก ไปที่หน้า 8 เพ่ือให้ Software ดึงข้อมูล Title จาก ebay มาตรวจสอบ 



 

Figure 43 ผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบสินค้าหน้า 8 

จากภาพที่ 43 แสดงให้เห็นว่า Software ตรวจสอบสินค้าจ านวน 200 ชิ้น พบสินค้าที่ตรวจสอบไม่

พบ 3 ชิ้นดังนั้นท่าจ าเป็นต้อง Add 3 ชิ้นนี้เพิ่มเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ ราคา สต๊อก และ Shipping 

8) หากพบสินค้าที่ไม่สามารถเปรียบเทียบ Title ได้ดังภาพที่ 43 ให้ท่านท าดังนี้ 

a. ให้ท่านกด find  และ น า asin ที่ค้นพบมากรอกลงในช่อง Asin หาก กด find แล้วไม่พบ 

asin ปรากฏขึ้น ให้ท่านหา asin มาเองเพ่ือมากรอกเอง โดยให้ท่านดูภาพตัวอย่างที่ 44 

ประกอบ ซ่ึง asin ตัวนี้จะใช้อ้างอิงในการติดตามสต๊อกสินค้า  

b. น า Url ภาพ มากรอกลงในช่อง Image Url โดยให้ท่านดูภาพตัวอย่างที่ 45 ประกอบ ซึ่ง 

Url ภาพนี้จะใช้เป็นภาพอ้างอิงในหน้า Track List 

หากท่านไม่พบรายชื่อที่แสดงรายการดังภาพที่ 43 แสดงว่า Software สามารถตรวจสอบ

และเปรียบเทียบ Update eBayID ได้ครบ 200 ชิ้น 

 

Figure 44 ตัวอย่างการหา asin และ url ภาพ 

 



 

Figure 45 การ Copy Image URL 

9) จากหน้า 8 เมื่อท่านท าครบ 3 รายการแล้ว ให้ท่านคลิกไปที่ หน้า 7 เพ่ือท าการตรวจสอบและ 

Update eBayID หากพบรายชื่อสินค้าปรากฏชึ้นมาให้ท่านท าการ submit เหมือนเดิม ดังข้อที่ 8 ท า

อย่างนี้ไปเรื่อยๆ กับหน้าที่ 6, 5, 4, 3, 2, 1 จนถึงหน้าสุดท้าย 

10) เมื่อท่าน ท าครบแล้ว ให้ท่านคลิกมาที่หน้า Track List ท่านจะเห็นว่าทุกรายการของท่านมีการ

อัพเดท ebay ID เรียบร้อย(ให้สังเกตุตัวเลขสีเขียวข้างล่าง Title ในแต่ละรายการ) และสินค้าที่ท่าน 

submit หรือ add เพ่ิมมาจากหน้า Update eBayID จะปรากฏขึ้นมาในหน้า Track List เพ่ือ

ติดตามอีกด้วย ดังภาพที่ 46 

 

Figure 46 แสดงรายการที่เพ่ิมจากหน้า Update eBayID 

 



2. การ Check Online 
รายละเอียดหน้า Track List ที่ท่านควรทราบ มีดังนี้ 

 

Figure 47 รายละเอียดหน้า Track List ที่ท่านควรทราบ 

 

การ Check Online หรือการติดตามสต๊อก จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1) Single Check คือการตรวจสอบ ราคา สต๊อก และ shipping แบบรายชิ้น 

2) Bulk Check คือการตรวจสอบราคา สต๊อก และ Shipping แบบหลายชิ้น 

 

1. Single Check เมื่อท่านกดท่ีปุ่ม Software จะท าการค้นหา ราคา Stock, Shipping ของ asin 

ดังกล่าวและท าการ Update ทันที ดังภาพที่ 48 



 

Figure 48 ภาพแสดงปุ่ม Single Check 

 

2. Bulk Check เป็นการตรวจสอบราคาสินค้าทั้งหมด ซึ่งวิธีการนี้ท่านจ าเป็นต้องเข้าคิวในการตรวจสอบ

และรอจนกว่าคิวของท่านจะได้รับการตรวจสอบ โดยมีวิธีการดังนั้น 

1) กดไปที่หน้า Track List 

2) กดท่ี Check Online ดังภาพที่ 49 

 

Figure 49 ภาพแสดงการกดปุ่ม Check Online 

3) กด Insert to queue เพ่ือท าการเข้าคิวในการตรวจสอบ 

4) ตรวจสอบรายชื่อในคิว ท่านจะเห็นชื่อ Username ของท่านปรากฏอยู่ในคิวล่างสุด เพ่ือรอ

ตรวจสอบ ดังภาพที่ 50 

5) รอจนกว่าคิวท่านจะตรวจสอบเสร็จ ระหว่างนี้ท่านสามารถปิดหน้าจอ หรือปิดคอม โดยไม่

จ าเป็นต้องเปิดหน้าจอนี้ค้างเอาไว้ 



 

Figure 50 ภาพแสดงรายชื่อรอคิวเพื่อตรวจสอบ 

6) เมื่อท่านไม่เห็นรายชื่อท่านในคิวแสดงว่ารายการสินค้าของท่านทั้งหมดได้ถูกตรวจสอบเรียบร้อย 

เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตามสินค้าได้ทั้งแบบ Single Check และ Bulk Check โดยท่านสามารถ

ดูรายละเอียดอธิบายต่างๆ ได้ที่ภาพที่ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การ Revise 
เมื่อท่าน Check Online เรียบร้อยแล้วท่านจ าเป็นต้องมีการอัพเดทราคาขึ้นไปบน ebay เพ่ือให้

ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

Figure 51 ภาพแสดงเครื่องมือที่ช่วยในการ Revise สินค้าบน ebay 

ภาพที่ 51 แสดงเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการ Revise สินค้าข้ึนบน ebay โดยท่านสามารถเลือกแก้ไข

หรืออัพเดทเฉพาะประเภทได้ เช่น Update ราคาเฉพาะสินค้าที่ราคาใน amazon ขึ้นเท่านั้น หรือ Update 

ราคาเฉพาะสินค้าท่ี Out of stock เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวกรอกเพ่ือท าการ Revise 

 

Figure 52 ภาพแสดงตัวเลือกในการ Update ราคา 

 

Figure 53 ตัวเลือกที่ Admin มักใช่เป้นประจ า 

ภาพที่ 52 แสดงรายการตัวเลือกท่ีท่านสามารถเลือกท่ีจะอัพเดทราคาได้ เช่น หากท่านเลือก Price 

Down Software จะท าการดึงข้อมูลสินค้าเฉพาะสินค้าท่ีราคาลงอย่างเดียวมาท าการค านวนราคาใหม่เพ่ือ

เตรียมพร้อมในการอัพเดทบน ebay ซึ่งส่วนมากผมจะเลือกแก้ไขทุกประเภท คือ Price Down, Price Up, 

Out of Stock และ Not Prime ดังภาพที่ 53 



2. การใช้สูตรคิดค านวนราคาใหม่ใน eBay 

การ Revise หรือ Update ราคาใหม่บน ebay จ าเป็นต้องมีการค านวนราคาขายใหม่ โดย 

Software สามารถเลือกสูตรที่จะน าไปค านวนได้ดังต่อไปนี้ 

 

Figure 54 ตัวเลือกสูตรที่จะใช้ค านวนราคาใหม่ เพ่ือ Revise 

 Calculate Factor Setting คือการใช้สูตรหน้า Setting มาค านวนราคาใหม่ 

 Calculate Manual Listing คือการใช้ราคาที่ท่านแก้ไขในหน้า search มาค านวนเป็น % ก าไร แล้ว
น า % ดังกล่าวมาค านวนราคาขายใน ebay เป็นราคาใหม่ 

 Calculate Most Value คือการน า ราคาใหม่ของทั้ง Calculate Factor Setting และ Caculate 
Manual Listing มาเปรียบเทียบกัน หากค่าใดเยอะสุดจะน าราคานั้นมาเป้นราคาใหม่ 

โดยปกติแล้วผมจะเลือก Calculate Factor Setting 

 

3. สินค้า Out Of stock หรือ Not Prime 

ส าหรับสินค้าที่ Software ตรวจพบว่า Out Of Stock หรือ Not Prime จ าเป็นที่จะต้องจัดการเป็นพิเศษ 

โดย Software มีตัวเลือกในการ Revise ให้เลือกดังต่อไปนี้ 

 

Figure 55 ภาพตัวเลือก Revise สินค้าท่ี Out of stock หรือ not prime 

 Revise Quantity 0 (Out of stock) คือ สินค้าที่ Out of stock หรือ not prime Software จะท า
การแก้ไข Quantity ใน ebay เป็น 0 ใช้ได้เฉพาะ การตั้งแบบ Goods till cancel(GTC) 

 Revise price*2 (Out of stock) คือ สินค้าที่ Out of stock หรือ not prime Software จะท าการ
แก้ไขราคา คูณ 2 หรือปรับราคาเป็น 2 เท่านั้นเอง 

 End (Out of stock) คือ สินค้าท่ี Out of stock หรือ not prime Software จะท าการ End ทันที 

โดยปกติแล้วผมจะเลือก Revise Quantity 0 (Out of stock) 



เริ่มต้นการ Revise 

ก่อนการ Revise ทุกครั้งต้องท าการ Check Online ก่อนเพ่ือที่ Software จะได้รู้ว่าสินค้าชิ้นใด

ราคาข้ึนหรือลงบ้าง หลังจากนั้นท่านจึงสามารถท าการ Revise ได ้

1. กดมาที่หน้า Track List 

2. กดท่ี Manage Revise ดังภาพที่ 56 

 

Figure 56 ภาพไปยัง Manage Revise 

3. กดปุ่ม Clear Table เพ่ือลบข้อมูลการ Revise ของเก่าออกก่อน หากไม่พบแสดงว่าท่านได้ Clear 

ข้อมูลเก่าท้ิงแล้ว ดังภาพที่ 57 

 

Figure 57 การ Clear Table 

4. เมื่อท่าน Clear Table เรียบร้อยแล้วให้กลับมาที่หน้า Track List ดังภาพที่ 58 

 

Figure 58 ภาพแสดงการกลับไปยังหน้า Track List 

5. กดเลือกค่า Revise ที่ท่านต้องการ (ภาพที่ 58 แสดงการเลือก ค่าส าหรับการ Revise ที ่admin ใช้

เป็นประจ า) 



 

Figure 59 การเลือกค่า Revise ที่ admin มักใช้เป็นประจ า 

6. กดปุ่ม Find Issue และรอสักพักเพ่ือให้ Software โหลดข้อมูลเข้าหน้า Manage Revise ดังภาพที่ 

57 

 

Figure 60 กดปุ่ม Find Issuse 

4.เมื่อท่านกดปุ่ม Find issue, Software จะโหลดข้อมูลเข้ามาท่ีหน้า Manage Revise ดังภาพที่ 58 

 

Figure 61 หน้า Manage Revise 



7. ในหน้านี้ Software จะ ค านวนค่าต่างๆ ให้ท่านโดยอัตโนมัติตามค่า Revise Tools ที่ท่านเลือกมา

ข้างต้นอยู่แล้ว หากท่านต้องการแก้ไขก็สามารถท าได้ หรือจะใช้ค่าที่ Software ค านวนให้เบื้องต้นก็

ได้ โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 62 

 

Figure 62 รายละเอียเต่างๆ ในหน้า Manage Revise 

 

8. เลือนลงมาที่ล่างสุดของหน้า Manage Revise 

9. กด EXPORT ดังภาพที่ 63 

 

Figure 63 แสดงการกด EXPORT ที่หน้า Manage Revise 

10. ท่านจะได้รับไฟล์ Revise.csv ดังภาพที่ 64 

 

Figure 64 ได้รับไฟล์ Revise.csv 



11. เข้าไปยัง File Exchange ของ eBay.com โดยเข้าลิ้งนี้  

http://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUploadForm&ssPageName=ST

RK:ME:LNLK  หรือ เข้าผ่านเมนู File exchange ใน eBay ดังภาพที่ 65 

 

Figure 65 การเข้า File exchange ใน eBay 

12. คลิกไปยังหน้า Upload Files ดังภาพที่ 66 

 

Figure 66 แสดงการกด Upload Files ใน File exchange ebay 

13. เลือกไฟล์ Revise.csv ดังภาพที่ 67 

14. กด Upload ดังภาพที่ 67 

http://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUploadForm&ssPageName=STRK:ME:LNLK
http://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUploadForm&ssPageName=STRK:ME:LNLK


 

Figure 67 แสดงการเลือกไฟล์ csv และกด Upload ใน File exchange ebay 

15. คลิก View Upload Results เพ่ือตรวจสอบสถานะดังภาพที่ 68 

 

Figure 68 แสดงการคลิก View Upload Results 

16. เมื่อเข้ามาท่ีหน้า View Upload Results ท่านจะเห็นว่าท่านก าลัง Revise ราคาและสต๊อกสินค้า

จ านวน 569 ชิ้นใน eBay ซึ่งขณะนี้ eBay ก าลังด าเนินการให้อยู่ ให้รอประมาณ 3-5 นาที สถานะจะ

เปลี่ยนเป็น Complete 

 

Figure 69 การตรวจสอบสภานะในการ Upload File exchange ebay 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

Figure 70 แสดงตัวอย่างการใช้ Use Category keywords in title 

 

 

Figure 71 แสดงภาพการใช้ Auto Search Category 



 

Figure 72 แสดงตัวอย่างการใช้ Auto Search Demand & Supply 

 

 

Figure 73 แสดงการใช้ Banword 



 

Figure 74 ภาพตัวอย่างการแทรก Logo 

 

[ภาคผนวก B] 
• PayPalAccepted : Do you allow buyers to use PayPal to pay for your items? 

Although we do not require a specific payment method for each listing, you must 

set at least one payment method to Enable (true). For more information. 

• PayPalEmailAddress : When you accept PayPal, you must also provide the email 

address associated with your PayPal account. A valid email address such as 

name@example.com 

• ImmediatePayRequired : Indicates that immediate payment is required from the 

buyer. This field is used to require that an item be paid for before it is considered 

closed and purchased. This field is supported for Premier and Business PayPal 

accounts only. For more information. 

• PaymentInstructions : Do you want to provide payment instructions to a buyer? 

Informs buyers of payment contingencies. Max length 500 characters, use short 

descriptive sentences. 

 

mailto:name@example.com


[ภาคผนวก C] 
• Location : Location of the item. Enter the State and Country information. Max 

length 45, State and Country where the item is located (do not enter postal code). 

If you use the PostalCode field, do not use the Location field.The location will be 

derived from the postal code value. 

• Country : Are you planning to ship this item internationally? Specifies Country in 

the metadata section of the Action field, A default value is already included in the 

template metadata and is related to the site where you downloaded your 

template. For example, AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH, and US. Entry 

must be a valid Country code. 

 

 

[ภาคผนวก D] 
• GalleryType Indicates how and where images are displayed. The options are: • 

Gallery: Image is included in the eBay search results. • Plus: In addition to the 

benefits of 'Gallery', includes an icon in the eBay search results that, when clicked 

or moused over, displays a large 400 x 400 pixel preview image of the item. 

Otherwise, your image is shown at the standard size of 96 pixels. • Featured: In 

addition to the benefits of 'Plus', your item is at the top of the search results in the 

Featured section. For more information. 

1) None 
2) Gallery 
3) Plus 
4) Featured 

• Format : Listing format for the item. For more information. 

5) Auction  
6) FixedPrice << (Use this for Buy it Now) 



7) ClassifiedAd  
8) RealEstateAd  

• Duration : Specifies how long the listing will be posted on eBay. Choose 1, 3, 5, 7, 

or 10 for all formats except StoresFixedPrice, Use 30 or Good 'Til Cancelled for 

StoresFixedPrice listings 

• StartPrice : input empty  

• BuyItNowPrice : input empty  

• Quantity : Specifies the number of this type of item for sale.  Commas between 

integers are not required for large numbers. Example 1, 2, 3, 5, 10 

 

 

[ภาคผนวก E] 
• DispatchTimeMax ((handling time) : Use this field to specify the maximum number 

of business days you take to prepare an item for shipment to a domestic buyer 

once you receive a cleared payment. The value you enter for *DispatchTimeMax 

does not include the duration of time needed to actually ship the item (the carrier's 

transit time) to the buyer 

• PromotionalShippingDiscount Applies a promotional shipping discount to the cost 

of domestic shipping paid for by the buyer. Important: When you revise this field 

– even when you know the information has not changed – be sure to include 

specific field information for the listing in the uploaded file. For a list of fields that 

must be included in a revised listing, see Revision-dependent fields 0 or 1 (0=false, 

1=true) Default is 0. Must be a valid rule created in your eBay account under 

Shipping Preferences. Before you can use this field, you must have already created 

promotional shipping rules. For more information, see Promotional Shipping Rules 

(http://pages.ebay.com/help/pay/shipping-discounts.html). 

• ShippingDiscountProfileID The numeric ID of the shipping discount profile we use 

to calculate domestic shipping costs for the buyer. Use this field to specify that a 

shipping discount be applied to an item when an item in a transaction is combined 



with another item (or items) by the buyer into a Combined Payment order. If you 

don't enter a value in this field, we use the default profile defined by your My eBay 

shipping preferences. For details, see Using Combined Payments and About 

Shipping Discounts. To locate your shipping profile ID numbers, go to My eBay > 

Account > Site Preferences > Shipping Preferences > Show > Offer combined 

payments and shipping > Edit. Shipping profile ID numbers are listed on the My 

eBay: Combined Payments and Shipping Discounts page. Important: When you 

revise this field – even when you know the information has not changed – be sure 

to include specific field information for the listing in the uploaded file. For a list of 

fields that must be included in a revised listing, see Revision-dependent fields. 

Numeric ID. For example, 780385439. Be sure this integer refers to a valid rule 

created in your eBay account for Shipping Preferences. To use this field, you must 

create at least one valid shipping rule profile on your My eBay Shipping Preferences 

page. 

• DomesticRateTable You can use your eBay domestic shipping rate table to 

calculate shipping costs to areas in the continental United States, Alaska/Hawaii, 

United States protectorates (Puerto Rico, Guam), and to Army Post Office (APO) 

and to Fleet Post Office (FPO) addresses in the United States. You define rate tables 

in your eBay account on Shipping Preferences.You must create at least one rate 

table before you can use this feature. When you set up a rate table, you can 

specify a rate for each region and service level you want to support.You can opt 

to specify rates per item, per weight, or by surcharge. Only one of these rate types 

can be used at a time. The rate type you specify in your Shipping Preferences 

becomes the default rate table used in your listings. If you are applying a shipping 

rate table that specifies a surcharge by weight, you must specify the item weight 

in the WeightMajor and WeightMinor fields, even though this is a flat rate listing. 

Remember that any value in the WeightMinor field is rounded UP to the next unit, 

that is, to the next pound or kilogram, when the shipping cost is calculated. If the 

required weight values are not supplied, a default weight of one unit (1 lb or 1 kg, 



depending on locale) is used as the basis for the surcharge. Note: To stop using 

the rate table with a listing, leave the DomesticRateTable field blank. 

 

[ภาคผนวก F] 
• For the mandatory *ReturnsAcceptedOption field, do one of the following:  

3) To indicate a buyer can return an item, enter ReturnsAccepted  

4) To indicate a buyer cannot return an item, enter ReturnsNotAccepted 

• For the conditional ReturnsWithinOption field, define the length of time a buyer 

has in which to notify you of their intent to return an item, enter one of the 

following:  

4) Days_14 

5) Days_30 

6) Days_60 

• For the optional RefundOption field, specify how you will provide the refund, enter 

one of the following:  

4) MoneyBackOrExchange 

5) MoneyBack 

6) MoneyBackOrReplacement 

• For the conditional ShippingCostPaidByOption field, identify who is to pay return 

shipping, enter one of the following:  

3) Buyer – Buyer pays to return the item 

4) Seller – Seller pays to return the item 

For the optional AdditionalDetails field, enter general information you want to convey to a 

buyer 

 

 



[ภาคผนวก G] 
• BestOfferEnabled : Do you want to let buyers submit best offers? If you are selling 

a fixed price format item (in a category for which Best Offer is also enabled), you 

can use Best Offer (additional fees apply). This feature lets a buyer send you a 

lower priced, binding offer for an item.You can accept the offer, decline the offer, 

or let the offer expire in 48 hours. When you accept a best offer, we end the listing 

and display the best offer price and terms for the ended listing. For more 

information, see the Best Offer (http://pages.ebay.com/help/buy/best-offer.html) 

help. 

• BestOfferAutoAcceptPrice : Specifies the amount that will be auto-accepted for a 

best offer from a buyer. For example, if you set the value to 5.00, best offers of 

this amount and above will be accepted automatically. 

• MinimumBestOfferPrice : Specifies the amount that will be auto-declined for a best 

offer from a buyer. For example, if you set the value to 5.00, best offers of this 

amount and below will be automatically declined. 

MinimumBestOfferMessage : Provides buyers with information in the event their best offers 

are declined. Max length 80 


