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กระบวนการสมคัร eBay MP (eBay MP Registration Flow)

1. START

Individual 
Account Type

อพัเกรดเป็น BUSINESS 
ไดก้อ่นสมคัร
แต ่Business Type ถอยลงมา
เป็น Individual ไมไ่ด้

Individual Type can 
upgrade to BUSINESS Type
(No downgrade option)

เชือ่มกบับญัชี
Payoneer 
ทีม่อียูแ่ลว้

Connect a 
Payoneer 
Account 

เปิดบญัช ี
Payoneer อนัใหม่

Sign up for 
New Payoneer

BUSINESS 
Account Type

ล็อกอนิ Payoneer
eBay, Payoneer ตรวจสอบ

Account Info วา่ตรงกนั

Sign in to Payoneer
Matches min. info

กรอกขอ้มลูภาษาองักฤษ 
เปิดบญัช ีPayoneer

สอดคลอ้งกบั Account Type
Register for Payoneer 

with info matching 
account type

2. Sync your profile

4. Click “Submit”

FINISH!

ผกูบตัรเครดติกบั 
eBay ชือ่บนบตัร
เป็นชือ่เจา้ของบัญชี
ใชบ้ตัรเดบติ Visa ได ้

3. Add Credit Card

เชือ่มขอ้มลูบัญชี
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End of May – throughout June 2021:
eBay will email and notify you in My Messages and email when you 
can register to have eBay manage your payments.   We recommend 
sellers to complete the registration to eBay MP within 18 days after 
receiving the link to avoid any interruption to your account. 

28 พค - ตลอดเดอืนมถินุายน 2564
ระบบ eBay จะทยอยสง่ Invitation Link เขา้ไปที ่email และ My 
Messages เชญิทา่นสมัครเขา้ระบบ eBay MP โดยทา่นเขา้ไปดใูน 
Seller Hub > Payment แลว้พบปุ่ ม “Register now” ทา่นจงึ
จะสมคัรเขา้ระบบ eBay MP ได้ ทา่นควรสมคัรภายใน 18 วนั 
นบัจากวนัทีไ่ดร้บั Link 

1. START

1.1    Individual Type จะสามารถอพัเกรดเป็น BUSINESS ได ้
ตรงนี ้  แต ่Business Type จะถอยลงมาเป็น Individual ไมไ่ด!้

Individual Type can upgrade to BUSINESS Type
(No downgrade option)

3



1.1    Individual Type จะสามารถอพัเกรดเป็น BUSINESS ไดต้รงนี ้ 
แต ่Business Type จะถอยลงมาเป็น Individual ไมไ่ด!้

Individual Type can upgrade to BUSINESS Type (No downgrade option)

ใช!่ ฉันจะเป็นบญัช ีIndividual ตอ่ไป

ฉันตอ้งการอพัเกรดเป็น BUSINESS Type เชน่ ฉันมทีะเบยีนพาณชิย์
(กจิการเจา้ของคนเดยีว) หรอืม ีหนังสอืรับรองบรษัิท-หจก.

สงัเกตตวัเลอืกใหด้ีๆ   กอ่นกด Continue
ถา้ยังไมส่ง่ใบสมัคร จะยังสามารถ Back กลบัไปแกไ้ด ้
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1.2 ทา่นมบีญัช ีPayoneer อยูแ่ลว้ ใชห่รอืไม?่
Do you have an existing Payoneer account?

ใช!่ ฉันม ีPayoneer 
Type เดยีวกนั อยูก่อ่นแลว้
ฉันพรอ้ม Log in Payoneer

ฉันตอ้งเปิดบญัช ีPayoneer อนัใหม่

สงัเกตตวัเลอืกใหด้ีๆ
ถา้หากกดผดิ สามารถ Back กลบัไปได ้

1.3 ล็อกอนิ Payoneer
Sign in Payoneer
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ดคููม่อืเปิดบญัช ีPayoneer BUSINESS หนา้ 9 -18
ดคููม่อืเปิดบญัช ีPayoneer Individual หนา้ 19-25



2. Sync your profile
หลงัจากทีท่า่น Log in Payoneer แลว้ ระบบ
จะดงึขอ้มลูในบญัช ีPayoneer เขา้มา
เชือ่มกบั eBay โปรดสงัเกตวา่ 
 ขอ้มลูทีป่รากฎในหนา้นี ้จะไดรั้บการ

อปัเดทเขา้ระบบ eBay
 หากมขีอ้มลูใดทีไ่มถ่กูตอ้ง ทา่นสามารถ 

Log in Payoneer เขา้ไปแกไ้ขในบญัช ี
Payoneer ไดใ้นภายหลงั

 ทา่นควรเตรยีมเอกสารยนืยนัความ
เป็นเจา้ของบญัช ีตามขอ้มลูทีป่รากฏ
ในหนา้จอนี้ (หากไมม่อีะไรทีต่อ้งแกไ้ข)

We pulled in your profile from Payoneer. We’ll 
update your eBay account with these details 
when you submit this request.

If you need to make updates to any details 
on your Payoneer account, you can do so 
on Payoneer after you submit your request.

Please have ready the verification 
documents according to this Profile. 6



3. Add Credit Card ผกูบตัรเครดติกบั eBay ชือ่บนบตัรเป็นชือ่เจา้ของบญัชี
(ใชบ้ตัรเดบติ Visa ได)้

ตอนทีก่รอกบตัรเครดติ  
ระบบจะใหท้า่นกรอก Billing Address ดว้ย

Billing Address หมายถงึ  
ทีอ่ยู ่ท ี ่Credit Card Statement สง่มายงัทา่น
ตอ้งกรอกเป็นภาษาองักฤษ รหสัไปรษณียถ์กูตอ้ง
(ระบบจะตรวจสอบแบบ Real-time และไมม่กีารขอ
เอกสาร Credit Card Statement มายนืยนัแตอ่ยา่งใด)
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4. Click “Submit” กดสง่ใบสมัคร

FINISH!
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วธิกีรอกขอ้มลู
เปิดบญัช ี
Payoneer 
BUSINESS 
อนัใหม ่ผา่นระบบ 
eBay MP

ฉันตอ้งเปิดบญัช ีPayoneer 
อนัใหม่

1.2   ทา่นมบีญัช ีPayoneer อยูแ่ลว้ ใชห่รอืไม?่
Do you have an existing Payoneer account?
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วธิกีรอกขอ้มลูเปิดบญัช ี
Payoneer BUSINESS อนัใหม ่
ผา่นระบบ eBay MP

ถา้จะเปิด Payoneer 
BUSINESS ตอ้งเลอืกอนันี้

กรอก ชือ่บรษัิท เป็นภาษาอังกฤษ (ตามทีเ่ขยีนในทะเบยีนพาณชิย)์
หรอืหนังสอืรับรองบรษัิท

ระบ ุรปูแบบกจิการ

URL รา้นเรา เชน่ https://www.ebay.com/usr/รา้นเรา

Type of Business Entity รปูแบบกจิการ มคีวามหมายดงันี:้
• Sole Proprietorship กจิการเจา้ของคนเดยีว ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์ยนืยัน
• Partnership    หจก. ใชห้นังสอืรับรองบรษัิท ยนืยัน
• Limited Company (Ltd) บรษิทั..จํากดั ใชห้นังสอืรับรองบรษัิท ยนืยัน

ชือ่จรงิ ของเจา้ของกจิการ 

กรอกทกุอยา่ง
เป็นภาษาองักฤษ

นามสกลุ ของเจา้ของกจิการ 

Email ของเจา้ของกจิการ หรอืของบรษัิท (อาจจะเปลีย่นไมไ่ดอ้กี)

พมิพ ์Email ซํ้าอกีครัง้

วนัเกดิของเจา้ของกจิการ

1. ขอ้มลูบรษิทั-เจา้ของบรษิทั
ตรงตามทะเบยีนพาณชิย ์หรอืหนงัสอืรบัรองบรษิทั
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เลอืกประเทศ “Thailand”

กรอกทีอ่ยูบ่รษัิท ใหต้รงกับเอกสารทีจ่ะสง่ไปยนืยัน (บรรทัดละไมเ่กนิ 40 ตัวอักษร) 
ระบบ Payoneer จะลบเครือ่งเหมาย / - ออกไปภายหลัง ไมต่อ้งตกใจ ใชง้านได ้
[เราไปเพิม่ Shipping Address, Return Address ใน eBay ภายหลังได ้จะมเีครือ่งหมายแสดงครบ]

กรอกทกุอยา่ง
เป็นภาษาองักฤษ

ระบ ุจังหวดั 

รหัสไปรษณีย์

2. ทีอ่ยูบ่รษิทั
ตรงตามทะเบยีนพาณชิย ์
(กจิการเจา้ของคนเดยีว)
หรอื หนงัสอืรบัรองบรษิทั
• กรอกเป็นภาษาองักฤษ
• ตอนทีส่ง่เอกสารยนืยันทีอ่ยู่

ตวัเอกสารเป็นภาษาไทยได ้
• ควรใชม้อืถอืถา่ยรปูเอกสาร

ออกมาเป็นภาพสทีีช่ดัเจน 
จะอนุมัตผิา่นงา่ยกวา่ภาพ Scan
(ไมค่วรสง่ภาพ Scan ขาวดํา 
จะผา่นยาก)  

ควรใสเ่บอรม์อืถอืทีใ่ชรั้บ OTP ได ้

วธิกีรอกขอ้มลูเปิดบญัช ี
Payoneer BUSINESS ใหม ่
ผา่นระบบ eBay MP
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3. ต ัง้ Password, “คาํถามลบั” 
เพือ่ความปลอดภยั + เผือ่ลมื Password ตัง้ Password

กรอก Password ซํา้อกีครัง้

ตัง้ “คําถามลบั” ถา้หากลมื Password เราตอ้งตอบคําถามขอ้นีใ้หถ้กู
คําตอบของ “คําถามลบั” ถา้ลมื Password ตอ้งตอบถกูจงึเขา้ได ้

4. กรอกเลขทะเบยีนพาณชิย/์
เลขทะเบยีนนติบิคุคล
(Company Registration Number)

เลขทะเบยีนพาณชิย/์เลขทะเบยีนนติบิคุคล

วธิกีรอกขอ้มลูเปิดบญัช ี
Payoneer BUSINESS ใหม ่
ผา่นระบบ eBay MP

เฉพาะชอ่งนี ้เขยีนชือ่บรษัิท เป็นภาษาไทย
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5. กรอกบญัชี
ธนาคารของบรษิทั
ถา้เป็นกจิการเจา้ของคนเดยีว
สามารถใชบ้ญัชธีนาคารของ
เจา้ของ(บคุคล)ได ้
• ใชสํ้าหรับถอนเงนิออกจาก Payoneer 
• ตอ้งเป็นธนาคารในไทย (ใช ้BBL NY ไมไ่ด)้
• ธนาคารยีห่อ้ใหญ่ๆ  ใชไ้ดท้กุเจา้
• ผกูบัญชธีนาคารหลายอันได ้(เขา้ไปเพิม่ใน

Payoneer ในภายหลัง ตรงนีผ้กูอนัเดยีวกอ่น)

เลอืกประเภทของบญัชกีอ่นบญัชธีนาคารของบรษัิทบญัชบีคุคล

เลอืกประเทศ “Thailand”

เลอืกสกลุเงนิไทย THB

ชือ่ธนาคาร (English)

ชือ่บรษัิท / เจา้ของบัญชี

เลขทีบ่ัญชี

บัญชธีนาคารของบรษัิทจะม ีSWIFT Code 
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เปิดบญัชPีayoneer สําเร็จแลว้! 

ทา่นตอ้งไปเช็คอเีมลทีใ่ชส้มคัร Payoneer และ
กดปุ่ มยนืยนัอเีมล จากน ัน้ Payoneer อาจจะสง่
อเีมล/โทรมาแจง้ใหท้า่นสง่เอกสารยนืยนัความ
เป็นเจา้ของบญัชเีพิม่เตมิภายหลงั



2. Sync your profile
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 หากมขีอ้มลูใดทีไ่มถ่กูตอ้ง ทา่นสามารถ 
Log in Payoneer เขา้ไปแกไ้ขในบญัช ี
Payoneer ไดใ้นภายหลงั

 ทา่นควรเตรยีมเอกสารยนืยนัความ
เป็นเจา้ของบญัช ีตามขอ้มลูทีป่รากฏ
ในหนา้จอนี้ (หากไมม่อีะไรทีต่อ้งแกไ้ข)

ระบบจะดงึขอ้มลูในบญัช ี
Payoneer เขา้มาเชือ่มกบั 
eBay
ขอ้มลูใน eBay ของทา่น 
จะโดนเปลีย่นเป็นขอ้มลู
ตามบญัช ีPayoneer 
ทีป่รากฏบนหนา้นี้



3. Add Credit Card ผกูบตัรเครดติกบั eBay ชือ่บนบตัรเป็นชือ่เจา้ของบญัชี
(ใชบ้ตัรเดบติ Visa ได)้

ตอนทีก่รอกบตัรเครดติ  
ระบบจะใหท้า่นกรอก Billing Address ดว้ย

Billing Address หมายถงึ  
ทีอ่ยู ่ท ี ่Credit Card Statement สง่มายงัทา่น
ตอ้งกรอกเป็นภาษาองักฤษ รหสัไปรษณียถ์กูตอ้ง
(ระบบจะตรวจสอบแบบ Real-time และไมม่กีารขอ
เอกสาร Credit Card Statement มายนืยนัแตอ่ยา่งใด)
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4. Click “Submit” กดสง่ใบสมัคร

FINISH!
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วธิกีรอกขอ้มลู
เปิดบญัช ี
Payoneer 
Individual 
ผา่นระบบ eBayMP

ฉันตอ้งเปิดบญัช ีPayoneer 
อนัใหม่

1.2   ทา่นมบีญัช ีPayoneer อยูแ่ลว้ ใชห่รอืไม?่
Do you have an existing Payoneer account?
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วธิกีรอกขอ้มลูเปิดบญัช ี
Payoneer Individual
ผา่นระบบ eBay MP

1. ชือ่เจา้ของบญัชี
ตรงตามบตัรประชาชน/Passport

ถา้จะเปิด Payoneer 
Individual ตอ้งเลอืกอนันี้

กรอกทกุอยา่ง
เป็นภาษาองักฤษ

กรอกชือ่เจา้ของบัญช ีเป็นภาษาอังกฤษ

นามสกลุ

Email (อาจจะเปลีย่นไมไ่ดอ้กี)

พมิพ ์Email ซํ้าอกีครัง้
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2. กรอกทีอ่ยู่
ตามเอกสารทีจ่ะสง่เขา้ไป
ยนืยันทีอ่ยู่

3. ต ัง้ Password, คาํถามลบั
4. เลขประจาํตวัประชาชน
หรอื เลข Passport

ชือ่ภาษาไทย

นามสกลุ เขยีนภาษาไทย

5. กรอกบญัชี
ธนาคารเจา้ของ
(บคุคล) 
• ใชสํ้าหรับถอนเงนิออก

จาก Payoneer 
• ตอ้งเป็นธนาคารในไทย 

(ใช ้BBL NY ไมไ่ด)้
• ธนาคารยีห่อ้ใหญ่ๆ  

ใชไ้ดท้กุเจา้
• ผกูบัญชธีนาคารหลาย

อนัได ้(เขา้ไปเพิม่ใน
Payoneer ในภายหลัง 
ตรงนีผ้กูอนัเดยีวกอ่น)
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เปิดบญัชPีayoneer สําเร็จแลว้! 

ทา่นตอ้งไปเช็คอเีมลทีใ่ชส้มคัร Payoneer และ
กดปุ่ มยนืยนัอเีมล จากน ัน้ Payoneer อาจจะสง่
อเีมล/โทรมาแจง้ใหท้า่นสง่เอกสารยนืยนัความ
เป็นเจา้ของบญัชเีพิม่เตมิภายหลงั



2. Sync your profile
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 หากมขีอ้มลูใดทีไ่มถ่กูตอ้ง ทา่นสามารถ 
Log in Payoneer เขา้ไปแกไ้ขในบญัช ี
Payoneer ไดใ้นภายหลงั

 ทา่นควรเตรยีมเอกสารยนืยนัความ
เป็นเจา้ของบญัช ีตามขอ้มลูทีป่รากฏ
ในหนา้จอนี้ (หากไมม่อีะไรทีต่อ้งแกไ้ข)

ระบบจะดงึขอ้มลูในบญัช ี
Payoneer เขา้มาเชือ่มกบั 
eBay
ขอ้มลูใน eBay ของทา่น 
จะโดนเปลีย่นเป็นขอ้มลู
ตามบญัช ีPayoneer 
ทีป่รากฏบนหนา้นี้



4. Click “Submit” กดสง่ใบสมัคร

FINISH!
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หากมคีาํถาม ตดิตอ่
Line:  @eBayThailand
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