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ขายไปเยอรมน ีตอ้งรู ้ + ตอ้งม!ี  
เลขทะเบยีน DE-EPR (LUCID Number)

หวัขอ้วนันี้

 DE-EPR / LUCID Number คอือะไร? ทําไมผูข้าย eBay ตอ้งม?ี
 ผูข้าย eBay ตอ้งทําอะไรบา้ง เพือ่ปรับตวัตามกฎหมายเยอรมนัขอ้นี?้

พรอ้มตวัอยา่งหนา้จอ
• วธิกีรอกขอ้มลู เพือ่ขึน้ทะเบยีนกบั Lizenzero
• วธิกีรอกขอ้มลู เพือ่ขึน้ทะเบยีนในระบบ LUCID



สิง่ทีผู่ข้าย eBay ตอ้งทํา ม ี3 ข ัน้ตอน คอื 
1.ขึน้ทะเบยีนกบั Lizenzero เพือ่ยนืยันวา่ผูข้ายไดป้ฏบิตัติามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยบรรจภัุณฑ ์

และมจัีดการขยะอยา่งถกูตอ้งตามมาตรฐาน
https://www.lizenzero.de/en/packaging-volume-calculator/
 จะไดร้บั Lizenzero Participation Certificate

2.ขึน้ทะเบยีนกบัสาํนกัทะเบยีนบรรจภุณัฑก์ลาง (Central Agency Packaging Registry) 
หรอื “ลซูดิ แพ็กเกจจิง้ รจีสิเตอร”์ (LUCID Packaging Register) 
https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1
 จะไดร้บั LUCID Number (เลข DE-EPR) 

3. นําเลขทะเบยีน 1, 2 มากรอกเขา้ระบบ eBay .. โดยทาง eBay จะมกีารสือ่สารไปยังทา่นอกีครัง้หนึง่ 
ผา่นทาง EDM หรอือเีมลท์ีท่า่นผกู eBay Account ไว ้ใหท้า่นไปกรอกขอ้มลูเขา้บัญชใีนไดภ้ายหลัง  

ขายไปเยอรมน ีตอ้งรู ้ + ตอ้งม!ี  เลขทะเบยีน DE-EPR (LUCID Number)

ควรทาํให้
เสร็จกอ่น 
25 ม.ิย.
2022

รัฐบาลเยอรมันไดอ้อกพระราชบัญญัตวิา่ดว้ยบรรจภุัณฑ ์(German Packaging Act) หรอื VerpackG
มขีอ้กําหนดวา่ นับตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2022 เป็นตน้ไป 
ผูข้ายออนไลน์ ทีม่บีัญชปีระเภทธรุกจิ Business Account Type 
ทีจํ่าหน่ายสนิคา้ใหก้ับผูบ้รโิภคในตลาดเยอรมัน (สง่สนิคา้เขา้ไปในเยอรมน)ี 
จะตอ้งม ีParticipation Certificate และขึน้ทะเบยีน EPR (LUCID Number)
โดยแจกแจงขอ้มลูเกีย่วกบั ประเภทและปรมิาณวสัดบุรรจภุัณฑท์ีใ่ชใ้นการหบีหอ่สนิคา้และแพ็คกลอ่งขนสง่ 

3

https://www.lizenzero.de/en/packaging-volume-calculator/
https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1
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พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยบรรจภุณัฑ์
The German Packaging Act [VerpackG]

 บญัช ีeBay เป็นแบบ Business Type 
ไมว่า่จะลงขายที ่eBay Site ประเทศใดก็ตาม

 มลีกูคา้ในเยอรมน ีมกีารสง่ของไปยงัเยอรมนี

ใครบา้ง ทีต่อ้งมเีลขทะเบยีน EPR + Participation Certificate 

เริม่มผีลบงัคบั 1 กรกฎาคม 2565

*หลักการ “EPR” หมายถงึ “ความรับผดิชอบทีเ่พิม่ข ึน้ของผูผ้ลติ” (Extended Producer Responsibility) ซึง่รัฐบาลในยโุรปไดนํ้ามาใชเ้ป็นพืน้ฐานในการออกกฎหมายการจัดการบรรจภัุณฑ์
หมายความวา่ ผูข้ายตอ้งมสีว่นรว่มในการรับผดิชอบคา่จัดการขยะ โดยชําระคา่จัดการขยะในรปูของการทํา “Participation Certificate” และ “ขึน้ทะเบยีน EPR LUCID Number”

1.ขึน้ทะเบยีนกบั Lizenzero เพือ่ยนืยันวา่ผูข้ายไดป้ฏบิตัติามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยบรรจภุัณฑ ์และมจัีดการขยะอยา่งถกูตอ้งตามมาตรฐาน
https://www.lizenzero.de/en/packaging-volume-calculator/  จะไดร้บั Lizenzero Participation Certificate

2.ขึน้ทะเบยีนกบัสํานกัทะเบยีนบรรจภุณัฑก์ลาง (Central Agency Packaging Registry) หรอื “ลซูดิ แพ็กเกจจิง้ รจีสิเตอร”์ (LUCID Packaging 
Register) https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1  จะไดร้บั LUCID Number (เลข EPR) 

3.นําเลขทะเบยีน 1, 2 มากรอกเขา้ระบบ eBay .. โดยทาง eBay จะมกีารสือ่สารไปยังทา่นอกีครัง้หนึง่ ผา่นทาง EDM หรอือเีมลท์ีท่า่นผกู 
eBay Account ไว ้ใหท้า่นไปกรอกขอ้มลูเขา้บญัชใีนไดภ้ายหลงั  

สิง่ทีผู่ข้ายตอ้งทาํ ม ี3 ข ัน้ตอน ควรทาํใหเ้สร็จกอ่น 25 ม.ิย. 2022

https://www.lizenzero.de/en/packaging-volume-calculator/
https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1
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• Lizenzero, the licensing platform 
of the dual system company 
Interseroh+. 

• Visit the Lizenzero - eBay page to 
find easy to follow steps and 
more information about 
registration and licensing.

วธิลีงทะเบยีน ใหเ้ร ิม่ที ่https://www.lizenzero.de/en/ebay กรอกโคด้สว่นลด 
“EBAY22” ไดล้ด 5%

https://www.lizenzero.de/en/ebay
https://www.lizenzero.de/en/ebay
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ขึน้ทะเบยีน EPR งา่ยๆ ใน 3 ขัน้ตอน ที ่https://www.lizenzero.de/en/ebay

1. กรอกปรมิาณบรรจภัุณฑท์ีใ่ชห้บีหอ่สนิคา้ที่
สง่ไปยังเยอรมน ี(แจกแจงวัสดทุีใ่ชทั้ง้ปี)
ทีน่ี ่ https://www.lizenzero.de/en/packaging-
volume-calculator/

2. ขึน้ทะเบยีนระบบ LUCID โดยสรา้ง Login, password ทีน่ีก่อ่น 
https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1
แลว้จะไดรั้บ Activation Email ซึง่ตอ้งกด Confirm อเีมลนีภ้ายใน 24 ชม 
จากนัน้เขา้มากรอกขอ้มลูจนครบภายใน 7 วัน ถา้เลย 7 วนัแลว้กรอกไมค่รบ
จะตอ้งเริม่สมัครใหม ่ *ตอ้งกรอกชือ่แบรนดส์นิคา้ทีท่า่นผลติลงในระบบ LUCID 
หากซือ้ของมาขายไมไ่ดผ้ลติเอง ใหก้รอกชอืกจิการ ชือ่รา้นeBay, eBayID

จะไดรั้บ LUCID Number (DE-EPR) ไวร้อใสเ่ขา้บญัชี eBay

3. รายงานขอ้มลูใน
ระบบ LUCID

จะไดรั้บ Lizenzero Participation Certificate
ไวร้อใสเ่ขา้บญัชี eBay

https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1


1. กรอกขอ้มลู เพือ่ข ึน้ทะเบยีนกบั
Lizenzero

ขอ้มลูทีต่อ้งกรอกใน Lizenzero คอื ประเภทและปรมิาณวสัดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ช้
ในการหบีหอ่สนิคา้ แพ็คกลอ่งขนสง่ รวม bubbles, กระดาษ, ถงุพลาสตกิ ฯลฯ

The Packaging Act concerns all packaging materials that ultimately end up with 
the German end users, and will need to be disposed of by them:

• Product packaging
• Shipment packaging (including filling and cushioning materials)
• Service packaging (for example, carrier bags or coffee-to-go cups)



1.ขึน้ทะเบยีนกบั Lizenzero ที่ https://www.lizenzero.de/en/ebay
 จะไดร้บั Lizenzero Participation Certificate

ใน Lizenzero จะม ี4 ข ัน้ตอนยอ่ย คอื
1. กรอกปรมิาณบรรจภัุณฑ์
2. กรอกขอ้มลูกจิการ /ขอ้มลูบรษัิท (เป็นการ

สมัครบญัชไีว ้Log in เขา้ Lizenzero ไดอ้กี)
3. ชําระเงนิคา่ขึน้ทะเบยีน
4. ตรวจสอบรายการ วา่ถกูตอ้งกอ่นจา่ยเงนิ

เมือ่จา่ยเงนิแลว้ จะไดเ้ลข Lizenzero
Participation Certificate เอาไวก้รอกเขา้
ระบบ eBay
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ตย: คาดวา่ใชก้ลอ่ง ใชล้ังกระดาษ รวม 20 กก
ใชว้สัดพุลาสตกิ 10 กก และอืน่ๆ อกี 1-2 กก
ตอ่ปี (ไมม่วีสัดทุีเ่ป็นโลหะ ไมม่แีกว้)

ระบบจะคํานวณคา่ขึน้
ทะเบยีน ทีต่อ้งจา่ย
ใหก้บั Lizenzero
กรอกเสร็จแลว้กดปุ่ ม 
“Next”

ทีใ่ชห้บีหอ่สนิคา้ทีส่ง่ไปยังเยอรมน ี(แจก
แจงวสัดทุีค่าดวา่ใชทั้ง้ปี) ทีน่ี่
https://www.lizenzero.de/en/packagin
g-volume-calculator/

1. กรอกปรมิาณบรรจภัุณฑ์

9



ชือ่กจิการ กรอกใหต้รงกับชือ่ Business Name ใน eBay-Payoneer

ทีอ่ยู ่กรอกเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัขอ้มลูใน eBay-Payoneer

ระบกุลุม่สนิคา้ทีเ่ราขาย (เชน่ ของใชใ้นบา้น)

ตอ้งกรอกระบบ LUCID จงึจะไดเ้ลขนีม้า (เวน้ไวก้อ่น เดีย๋วมาเตมิ)

กรอกเลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีของไทย แลว้ตอ้งติ๊กเครือ่งหมายถกูในชอ่งดว้ย
(ใชเ้ป็นรหสัประจําบัญชเีทา่นัน้ ไมม่ผีลตอ่การรายงานภาษี)

2. กรอกขอ้มลูกจิการ /ขอ้มลูบรษัิท เปิดบญัชกีบั Lizenzero

แตถ่า้บรษัิทของทา่นมกีารจด TH VAT ก็กรอกเลข
TH VAT ได ้ แลว้ไมต่อ้งติ๊กถกูในชอ่งนี้

ถา้เขา้มาอกีครัง้
ให ้Login ไดเ้ลย 
ไมต่อ้งกรอกใหม่
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คํานําหนา้ชือ่ (Mr, Ms)

ชือ่ ภาษาองักฤษ นามสกลุ ภาษาองักฤษ

เบอรโ์ทร. เบอรม์อืถอื

อเีมล (ควรจะตรงกบัใน eBay)

ตัง้พาสเวริด์
(ตอ้งมมีากกวา่ 8 ตวัอกัษร 
พมิพใ์หญ ่พมิพเ์ล็ก)

อเีมลทีใ่ชรั้บ Invoice (เหมอืนอนับนก็ได)้

ติ๊กเครือ่งหมายถกูในชอ่งนีด้ว้ย เป็นการ
ยอมรับขอ้กําหนดเรือ่ง Data Protection

ชอ่งขา้งลา่ง Newsletter นีเ้ป็นจดหมายขา่ว 
(ภาษาเยอรมนั) จะไมส่มคัรก็ได ้
เวน้ชอ่ง Subscribe now วา่งไว ้ไมต่อ้งติ๊ก

2. กรอกขอ้มลูกจิการ /ขอ้มลูบรษัิท ใหค้รบถว้น (ตอ่)
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เมือ่กรอกขอ้มลูสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้
ขัน้ตอ่ไปคอื กรอกขอ้มลูบตัรเครดติ /
บตัรเดบติ Visa, Mastercard
เพือ่ชําระคา่ขึน้ทะเบยีน

กรอกโคด้สว่นลด 
“EBAY22” ไดล้ด 5%

เมือ่จา่ยเงนิแลว้ จะไดเ้ลข
Lizenzero Participation
Certificate เอาไวก้รอก
เขา้ระบบ eBay

ตรวจสอบขอ้มลู + คอนเฟิรม์การชําระเงนิ

12



2. กรอกขอ้มลู เพือ่ข ึน้ทะเบยีนกบั
“ระบบ LUCID” 
LUCID Packaging Register ซึง่ก็คอื Central Agency Packaging Registry

13

• เปิดบญัชใีนระบบ LUCID โดยสรา้ง Login, password ทีน่ีก่อ่น
https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1
แลว้จะไดรั้บ Activation Email ซึง่ตอ้งกด Confirm Activation Email ภายใน 24 ชม จงึจะถอืวา่เปิดบญัชี
ในระบบ LUCID ไดสํ้าเร็จ  จากนัน้ตอ้งเขา้มากรอกขอ้มลูจนครบภายใน 7 วนั 
ถา้ไมไ่ดก้ด Confirm ภายใน 24 ชม.  หรอื เลย 7 วนัแลว้ยังกรอกไมค่รบ จะตอ้งกลบัไปเริม่เปิดบญัชใีหม!่

• ตอ้งกรอกชือ่แบรนดส์นิคา้ทีท่า่นผลติเองลงในระบบ LUCID แตห่ากทา่นซือ้ของมาขายไมไ่ดผ้ลติเอง 
ใหก้รอกชอืกจิการ ชือ่บรษัิท ชือ่ตวัทา่น ชือ่รา้นในeBay, eBayID (กรอกหลายอนัได)้

https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1


1.   เปิดบญัชใีนระบบ LUCID โดยสรา้ง Login, password ทีน่ี่
https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1

A login is required for your registration. Following the successful creation of 
the login, you will receive an activation e-mail, please confirm it within 24 
hours. Without confirmation your login will be deleted then and you must 
create a new login. With your login you can apply for your registration within 
seven days.

เมือ่เปิดบญัชแีลว้ จะไดรั้บ Activation 
Email ซึง่ตอ้งกด Confirm Activation 
Email ภายใน 24 ชม จงึจะถอืวา่เปิดบญัชใีน
ระบบ LUCID ไดสํ้าเร็จ  จากนัน้ตอ้งเขา้มา
กรอกขอ้มลูจนครบภายใน 7 วัน 
ถา้ไมไ่ดก้ด Confirm Email ภายใน 24 ชม.  
หรอื เลย 7 วันแลว้ยังกรอกไมค่รบ จะตอ้ง
กลบัไปเริม่เปิดบญัชใีหม!่

ชือ่กจิการ กรอกใหต้รง
กบัชือ่ Business Name 
ใน eBay-Payoneer

คํานําหนา้ชือ่ (เจา้ของกจิการ) ชือ่ (เจา้ของกจิการ,ผูล้งนามตามกฎหมาย)
นามสกลุ

14

https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1


2.   กรอกขอ้มลูสําหรับตดิตอ่ 
(แนะนําใหเ้ป็นเจา้ของกจิการ,ผูล้งนามตามกฎหมาย)

คํานําหนา้ชือ่ (เจา้ของกจิการ)
ชือ่ (เจา้ของกจิการ,
ผูล้งนามตามกฎหมาย) นามสกลุ

อเีมล (ควรจะตรงกบัใน eBay) กรอกอเีมล ซ้ําอกีครัง้

กฎการตัง้ Password : 
• ไมใ่ช ่Password ทีใ่ชใ้น eBay, Payoneer 
• ตอ้งยาวมากกวา่ 8 หลกั 
• มทีัง้ตวัพมิพเ์ล็ก พมิพใ์หญ ่ตวัเลข

และสญัลกัษณ์ #$@

ตัง้ Password กรอก Password ซ้ําอกีครัง้

15



3.   ระบบ LUCID จะแสดงผล ขอ้มลูกจิการ และขอ้มลูการตดิตอ่ ตามทีท่า่นกรอกไว ้

ระบบ LUCID จะแสดงผลขอ้มลูกจิการ 
และขอ้มลูการตดิตอ่ (แนะนําใหเ้ป็นเจา้ของกจิการ,
ผูล้งนามตามกฎหมาย)  ซึง่จะเปิดเผยตอ่สาธารณะ
ใหส้ามารถสบืคน้ได ้ ทา่นควรตรวจสอบความถกูตอ้ง 
แลว้คอ่ยกด Continue login creation

16



เมือ่เปิดบญัชแีลว้ จะไดรั้บ Activation Email (อาจตกไปใน Junk Box)
ซึง่ตอ้งกด Confirm Activation Email ภายใน 24 ชม
จงึจะถอืวา่เปิดบญัชใีนระบบ LUCID ไดสํ้าเร็จ  
จากนัน้ตอ้งเขา้มากรอกขอ้มลูจนครบภายใน 7 วัน 

ถา้ไมไ่ดก้ด Confirm Email ภายใน 24 ชม.  หรอื 
เลย 7 วนัแลว้ยงักรอกไมค่รบ จะตอ้งกลบัไปเร ิม่เปิดบญัช ใีหม !่

4. ทา่นเปิดบญัชใีนระบบ LUCID เรยีบรอ้ยแลว้ 
จากนี้ ใหไ้ปเช็คอเีมล แลว้กด Confirm Activation Email
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5.   ตวัอยา่ง LUCID: Activation Link ในอเีมล (อาจตกไปใน Junk Box)

ตอ้งกด Confirm Activation Email ภายใน 24 ชม
Copy ลงิคน์ีไ้ปวางใน URL เพือ่เปิดใน Browser ก็ได ้

Link จะกดไดแ้คค่รัง้เดยีว ถา้เผลอกดไปหลายท ี
จะตอ้งเขา้ไป Log in ใหม ่(มหีนา้จอ invalid link เป็นตัวอยา่งใหด้)ู
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LUCID: Activation Link ในอเีมลจะบอกรายละเอยีดเอกสารทีต่อ้งใชก้รอกขอ้มลูในระบบ LUCID
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เมือ่กด Activation Link จากอเีมลแลว้ 
ใหส้งัเกตวา่ หนา้จอ LUCID เขยีนวา่อยา่งไร

คําแปล : ทา่นกด Link มายนืยนับญัช ีไมสํ่าเร็จ   กรณุา Log in ระบบ LUCID ดว้ยอเีมล , 
Password ทีท่า่นต ัง้ไว ้แลว้จะสามารถสง่ Activation Link ใหต้วัทา่นเองไดอ้กีครัง้
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5. ยนืยนับญัชี LUCID สําเร็จ! จะปรากฎหนา้จอแบบนี้
กรอกขอ้มลูกจิการใหค้รบ

ทีอ่ยู ่กรอกเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัขอ้มลูใน eBay-Payoneer

เลอืกประเทศ Thailand

สงัเกตตรงนี ้จะเขยีนวา่ Welcome ชือ่เจา้ของกจิการ,ผูต้ดิตอ่



22

กรอกขอ้มลูกจิการใหค้รบ

ถา้เรากรอกขอ้มลูขึน้ทะเบยีนนีเ้อง (ไมไ่ดจ้า้งบรษัิทตัวแทนทีรั่บขึน้ทะเบยีน 
LUCID ใหทํ้าแทนเรา)  ชอ่งนีใ้หเ้วน้วา่งไว ้อยา่ไปติ๊ก
ถา้ติ๊กชอ่งนี ้จะแปลวา่ คนทีเ่ขา้มากรอกนีเ้ป็นบรษัิทตัวแทน รับจา้งขึน้ทะเบยีน
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กรอกขอ้มลูกจิการใหค้รบ

สงัเกตตรงนี ้จะเขยีนวา่ Welcome ชือ่เจา้ของกจิการ,ผูต้ดิตอ่

ในขัน้ตอนที ่5 นี ้เป็นการเพิม่ชือ่ผูต้ดิตอ่ 
ทีจ่ะเขา้ถงึบญัช ีLUCID ของกจิการเราได ้
เราจะไมเ่พ ิม่ก็ได ้(ขา้มไปเลย)
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กรอกชือ่แบรนด ์ชือ่รา้น ชือ่บรษิทั eBayID

ตอ้งกรอกชือ่แบรนดส์นิคา้ทีท่า่นผลติเองลงในระบบ LUCID 
แต ่หากทา่นซือ้ของมาขาย ไมไ่ดผ้ลติเอง 
ใหก้รอกชือ่กจิการ ชือ่บรษัิท ชือ่เจา้ของ ชือ่รา้นในeBay, 
eBayID (กรอกหลายอนัได)้

ชือ่กจิการ ชือ่บรษัิท (ภาษาอังกฤษ)

ชือ่รา้น eBay

ชือ่รา้น eBay

ชือ่กจิการ

ชือ่เจา้ของ
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ระบปุระเภทธรุกจิ

เลขทะเบยีน LUCID ทีเ่ราเคยมมีากอ่นแลว้ (ถา้เราขึน้ทะเบยีนเป็นครัง้แรก ไมต่อ้งกรอกชอ่งนี ้เวน้วา่งไป)

เลอืกประเภทธรุกจิวา่ “Mail order”

เลอืกกลุม่สนิคา้ใหใ้กลเ้คยีงของทีเ่ราขาย เชน่ “Mail order household good”
(จําเป็นตอ้งระบ ุ4 ชัน้ ตอบเหมอืนกนัก็ได)้
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ตรวจสอบขอ้มลูวา่ถกูตอ้ง ต ิก๊ยอมรบั กอ่นกดสง่ขอ้มลู 
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ขึน้ทะเบยีน LUCID เรยีบรอ้ยแลว้! กดปุ่ ม Continue to the dashboard
ไปดเูลข เลข DE-EPR / LUCID Number ไดเ้ลย
เลข DE-EPR / LUCID Number ไดส้ง่ไปยังทา่นทางอเีมลดว้ย
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LUCID Dashboard กระดานขอ้มลูในระบบ LUCID 
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พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยบรรจภุณัฑ์
The German Packaging Act [VerpackG]

 บญัช ีeBay เป็นแบบ Business Type 
ไมว่า่จะลงขายที ่eBay Site ประเทศใดก็ตาม

 มลีกูคา้ในเยอรมน ีมกีารสง่ของไปยงัเยอรมนี

ใครบา้ง ทีต่อ้งมเีลขทะเบยีน EPR + Participation Certificate 

เริม่มผีลบงัคบั 1 กรกฎาคม 2565

1.ขึน้ทะเบยีนกบั Lizenzero เพือ่ยนืยันวา่ผูข้ายไดป้ฏบิัตติามพระราชบัญญัตวิา่ดว้ยบรรจภุัณฑ ์และมจัีดการขยะอยา่งถกูตอ้ง
https://www.lizenzero.de/en/packaging-volume-calculator/  จะไดร้บั Lizenzero Participation Certificate

2.ขึน้ทะเบยีนกบัสํานกัทะเบยีนบรรจภุณัฑก์ลาง หรอื “ลซูดิ แพ็กเกจจิง้ รจีสิเตอร”์ (LUCID Packaging Register) 
https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1  จะไดร้บั LUCID Number (เลข EPR) 

3.นําเลขทะเบยีน 1, 2 มากรอกเขา้ระบบ eBay .. ทาง eBay จะมกีารสือ่สารไปยงัทา่นอกีคร ัง้หนึง่
ผา่นทาง EDM หรอื อเีมลท์ีท่า่นผกู eBay Account ไว ้ใหท้า่นไปกรอกขอ้มลูเขา้บญัชี

ส ิง่ทีผู่ข้ายตอ้งทาํ ม ี3 ข ัน้ตอน ควรทาํใหเ้สร็จกอ่น 25 ม.ิย. 2022

https://www.lizenzero.de/en/packaging-volume-calculator/
https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1
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ตดิตามขา่วสาร - เคล็ดลบัผูข้าย eBay ไดท้ ี ่

@eBayThailand

สแกน QR Code

eBay Thailand

ebaythailand.co.th



31


	ขายไปเยอรมนี ต้องรู้ + ต้องมี!  เลขทะเบียน DE-EPR (LUCID Number)�
	ขายไปเยอรมนี ต้องรู้ + ต้องมี!  �เลขทะเบียน DE-EPR (LUCID Number)�
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	1.  กรอกข้อมูล เพื่อขึ้นทะเบียนกับ Lizenzero  
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	2.  กรอกข้อมูล เพื่อขึ้นทะเบียนกับ�“ระบบ LUCID” �LUCID Packaging Register ซึ่งก็คือ Central Agency Packaging Registry
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31

