
วธิเีปิดบญัชี eBay
Individual Account 
และสมคัร eBay MP
เพือ่เป็นผูข้าย



• กฎใหม!่ อยากขาย eBay จะตอ้งม ีeBay MP ไวร้บัเงนิ
• ตอ้งเปิดบญัช ีeBay กอ่น จากนัน้ ลงขายสนิคา้ เพือ่กระตุน้การเชือ่ม Payoneer

• Checklist ขอ้มลูทีต่อ้งใชเ้ปิดบญัช ีeBay MP, Payoneer Personal 

• คูม่อื วธิกีรอกใบสมคัร eBay MP และเชือ่ม Payoneer Individual
วธิทีี ่1 มบีญัช ีPayoneer Individual อยูก่อ่นแลว้ นํามาเชือ่มไดเ้ลย
วธิทีี ่2 เปิดบญัช ีPayoneer Individual ขึน้ใหม ่เพือ่เชือ่มกบั eBay 

ซึง่จะอนุมัตไิดเ้ร็วกวา่ไปเปิดบญัช ีPayoneer แยกเอง

• eBay MP : ทา่นอยูท่ีข่ัน้ตอนไหน ดไูดจ้ากอเีมลทีส่ง่เตอืน

ประเด็นการเรยีนรู ้



ขอ้ควรรู ้ : กฎใหม่
กอ่นเปิดบญัช ีeBay เพือ่เป็นผูข้าย

การเปิดบญัชเีพือ่เป็นผูข้ายใน eBay สําคญัที ่บญัช ีPayoneer ทีใ่ชร้บัเงนิน ัน้
ตอ้งไดร้บัการอนมุตัสิมบรูณ์จาก Payoneer กอ่น! จงึจะลงขายสนิคา้ใน eBay ได้

ทา่นตอ้งกรอกขอ้มลูเปิดบญัช ีeBay MP, Payoneer ใหต้รงกบัขอ้มลูในเอกสารยนืยนัตวัตน
เพราะ

• เมือ่กรอกขอ้มลูเปิดบญัช ีeBay, Payoneer ไปแลว้ จะแกไ้ขขอ้มลูไมไ่ด ้ เปลีย่นประเภทบญัชก็ีไมไ่ด ้
• ประเภทของบญัช ีBUSINESS, Individual Type เป็นตวักําหนดวา่ตอ้งใชเ้อกสารอะไรบา้ง เพือ่ยนืยันตวัตน
• ถา้หากเอกสารยนืยันตวัตน มขีอ้มลูไมต่รงกบัทีก่รอกไวใ้น Payoneer ก็อาจทําใหไ้มผ่า่นการอนุมัติ
• ถา้หากทาง Payoneer พจิารณาแลว้วา่ไมอ่นุมัตบิญัช ี จะทําใหบ้ญัช ีeBay ทีเ่ชือ่มกบั Payoneer อนันัน้  

ไมส่ามารถลงขายสนิคา้ได ้(และอาจจะเปิดบญัชใีหมข่ ึน้มาอกีไมไ่ด)้

นับตัง้แต ่กรกฎาคม 2564 ผูข้าย eBay ทั่วโลก จะตอ้งใชร้ะบบรับเงนิแบบใหม ่เรยีกวา่ “eBay MP”
ซึง่ในไทยม ีPayoneer เป็นบญัชรัีบเงนิจาก eBay และถอนออกไปยังบญัชธีนาคารในไทยไดส้ะดวก

MP
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เตรยีมขอ้มลู - เอกสารใหพ้รอ้ม!
กอ่นเปิดบญัช ีeBay MP, Payoneer Individual

CHECKLIST ขอ้มลูทีใ่ชเ้ปิดบญัช ีeBay Personal / Individual
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1. ชือ่-นามสกลุ เจา้ของบญัช ีName - Surname สะกดเป็นภาษาองักฤษ ถกูตอ้งตามบตัรประชาชน

2. อเีมล email

3. ตัง้ Password ทีจ่ะใชเ้ขา้บญัช ีeBay 

4. เลอืกประเทศ : ประเทศไทย Thailand และกรอกทีอ่ยูเ่ป็นภาษาองักฤษ

5. เบอรม์อืถอืทีรั่บ OTP ได ้

6. บตัรเครดติ /เดบติ VISA, MasterCard เทา่นัน้ ใชสํ้ารองจา่ยคา่ธรรมเนยีมใน eBay 
ควรมอีายใุชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  โดยตอนทีก่รอกบตัรเครดติ จะตอ้งกรอก Billing Address ดว้ย

Billing Address หมายถงึ ทีอ่ยู ่ที ่Credit Card Statement สง่มายังทา่น 
ตอ้งกรอกเป็นภาษาองักฤษ รหสัไปรษณียถ์กูตอ้ง (ระบบจะตรวจสอบแบบ Real-time 
และไมม่กีารขอเอกสาร Credit Card Statement มายนืยันแตอ่ยา่งใด)



เตรยีมขอ้มลู - เอกสารใหพ้รอ้ม!
กอ่นเปิดบญัช ีeBay MP, Payoneer Individual

CHECKLIST ขอ้มลูทีใ่ชเ้ปิดบญัช ีPayoneer Individual

1. ชือ่เจา้ของบญัชี : First Name สะกดเป็นภาษาองักฤษ ถกูตอ้งตามบตัรประชาชน / Passport / ใบขบัขี่

2. นามสกลุ เจา้ของบญัชี : Last Name สะกดเป็นภาษาองักฤษ ถกูตอ้งตามบตัรประชาชน / Passport / ใบขบัขี่

3. email (อาจจะเปลีย่นไมไ่ด,้ จะตรงกบั email ทีใ่ชก้บั eBay หรอืไมต่รงก็ได)้

4. วันเกดิของเจา้ของบญัช ี: Date of Birth (DOB)

5. เลอืกประเทศ : ประเทศไทย Thailand

6. กรอกทีอ่ยู ่ใหต้รงกบัเอกสารทีจ่ะสง่ไปยนืยัน (บรรทัดละไมเ่กนิ 40 ตวัอกัษร) 
ระบบ Payoneer จะลบเครือ่งหมาย / - .  ออกไปจากทีอ่ยูใ่นภายหลงั ไมต่อ้งตกใจ ใชง้านได ้
[เราไปเพิม่ Shipping Address, Return Address ใน eBay ภายหลงัได ้จะมเีครือ่งหมายแสดงครบ]

7. ระบจัุงหวัด ในชอ่ง City/Town

8. ระบ ุรหสัไปรษณีย ์ในชอ่ง Postal/Zip Code

9. เลอืกวา่เป็นเบอรม์อืถอื คอื “Mobile” และกรอกเบอรม์อืถอืทีรั่บ OTP ได ้
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เตรยีมขอ้มลู - เอกสารใหพ้รอ้ม!
กอ่นเปิดบญัช ีeBay MP, Payoneer Individual

CHECKLIST ขอ้มลูทีใ่ชเ้ปิดบญัช ีPayoneer Individual
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10. ตัง้ Password ทีจ่ะใชเ้ขา้บญัช ีPayoneer นี้

11. ตัง้ “คําถามลบั” ถา้หากลมื Password เราตอ้งตอบคําถามขอ้นีใ้หถ้กู

12. กรอกเลขบตัรประชาชน (อนุมตังิา่ยกวา่ Passport) ในชอ่ง “National ID” หรอื “Government-issued ID” 
“ID รัฐบาลของชาต”ิ

13. กรอกบญัชธีนาคาร โดยเลอืกประเภทบญัชกีอ่นวา่ เป็นบญัชธีนาคารแบบ Personal Account

เมือ่สง่ใบสมคัรแลว้
ทา่นตอ้งไปเช็คอเีมลทีใ่ชส้มคัร Payoneer และกดปุ่ มยนืยนัอเีมล
จากน ัน้ ใหเ้ขา้ไป log in Payoneer.com เพือ่สง่เอกสารยนืยนัความเป็นเจา้ของบญัชเีพิม่เตมิ

• บญัชธีนาคารนี ้ใชถ้อนเงนิจาก Payoneer จงึตอ้งมี “ชือ่เจา้ของบญัชธีนาคาร” ตรงกบั “ชือ่เจา้ของ Payoneer”
• ธนาคารยีห่อ้ใหญ่ๆ  ใชไ้ดท้กุเจา้ โดยตอ้งเป็นธนาคารในประเทศไทย (ใช ้BBL NY ไมไ่ด)้ 
• เลอืกสกลุเงนิเป็น THB จะไดถ้อนออกมาเป็นเงนิไทย ซึง่จะมคีา่ธรรมเนยีมตอนถอนถกูกวา่ถอนมาเป็น USD
• เราผกูบญัชธีนาคารหลายอนัได ้โดยเขา้ไปเพิม่ใน Payoneer ภายหลงั (ตรงนีผ้กูอนัเดยีวกอ่น)
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คูม่อื 

วธิเีปิดบญัช ีeBay MP Individual
และเชือ่ม Payoneer Individual



ชือ่ นามสกลุ

อเีมล

ตัง้รหสัผา่น

กรอกขอ้มลูทกุชอ่ง 
เป็นภาษาองักฤษ

Choose Create a Personal account : เลอืกเปิดบญัชปีระเภท Personal1
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Provide Mobile Phone No. & Address: กรอกเบอรม์อืถอื และทีอ่ยู่2

+66  เบอรม์อืถอื

Thailand รหสัไปรษณีย์
จังหวัด

Thailand

บา้นเลขที ่ถนน ซอย
แขวง  เขต

เบอรม์อืถอื 
ตอ้งรับ OTP ได ้

กรอกทีอ่ยู่
ภาษาองักฤษ
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Create a Listing: สรา้ง Listing ลงขายสนิคา้ กระตุน้การเชือ่ม Payoneer3

กดปุ่ ม “Sell” ลงขายสนิคา้ เพือ่กระตุน้การเชือ่ม Payoneer (สรา้ง Listing)

กรอก Title สนิคา้  เชน่  Glico Collon Cream Milk Flavor Biscuits Snack
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สงัเกตวา่ Payment options
บงัคบัเลอืก “Payments managed by eBay”

กดปุ่ ม “List item” กระตุน้การเชือ่ม Payoneer

• การลงขายครัง้แรก จะเป็นการประตุน้ใหร้ะบบเปิดใหส้มัคร 
eBay MP และเชือ่ม Payoneer เทา่นัน้  
ทา่นจะลงขายไมสํ่าเร็จ (ไมต่อ้งแปลกใจ) 

• รอจนกวา่บญัช ีPayoneer จะผา่นการอนุมัตสิมบรูณ์ (เอกสาร
ยนืยันตวัตนอนุมัตทิกุชิน้) และ eBay MP Activated ทา่นจงึ
สามารถกลบัมาลงขายอกีครัง้ไดเ้ป็นผลสําเร็จ 
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Register eBay MP: สมคัร eBay MP ระบบรับเงนิ สําหรับผูข้าย4

1.  เชือ่มบญัช ีPayoneer Personal Type
(ถา้ไมม่ ีPayoneer อยูก่อ่น 
ก็เลอืกวธิเีปิดบญัช ีPayoneer ขึน้ใหมไ่ด)้

2.  ขอ้มลูเจา้ของบญัช ีeBay กบัเจา้ของบญัช ีPayoneer
จะตอ้งมชีือ่เจา้ของตรงกนั ประเภทบญัชตีรงกนั เชน่ เป็น
Personal Type เหมอืนกนั และมทีีอ่ยูใ่นประเทศไทยทัง้คู่
จงึจะเชือ่มสําเร็จ

3.  กรอกบตัรเครดติ/เดบติ VISA, MasterCard
เขา้ระบบ eBay MP เผือ่ไวสํ้ารองจา่ยคา่ธรรมเนยีม ฯลฯ

4.  กดสง่ใบสมคัร
จากนัน้ ผูข้ายควรจะเขา้ไปที ่Payoneer.com เพือ่สง่เอกสารยนืยัน 
เมือ่ Payoneer อนุมัตคิรบถว้นแลว้จงึจะลงขายสนิคา้ใน eBay ได ้

กดปุ่ ม “Get started” เร ิม่กรอกใบสมคัร eBay MP

เนือ่งจากบญัช ีeBay ทีเ่ปิดขึน้มาเป็น eBay Individual Type จงึตอ้งเชือ่มกบั 
Payoneer Individual Type เทา่นัน้  และไมส่ามารถเปลีย่นบญัช ีPayoneer ในภายหลงั
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Verify mobile number: ยนืยนัเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื5

ขัน้ตอนแรกของการเริม่เชือ่มบญัช ีPayoneer คอื ยนืยันเบอรม์อืถอื ดว้ย OTP

+66 (Thailand)

กด “Text me” เพือ่รบั OTP ทาง SMS 

กรอกเบอรม์อืถอื
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Select Payout Currency (USD): คอนเฟิรม์การรับเงนิเป็น USD6
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Individual Type จะสามารถอพัเกรดเป็น BUSINESS ไดท้ีห่นา้นี้
แต ่Business Type จะถอยลงมาเป็น Individual ไมไ่ด!้

ใช!่ ฉันจะเป็นบญัช ีIndividual ตอ่ไป
ฉันตอ้งการอพัเกรดเป็น BUSINESS Type เชน่ ฉันมทีะเบยีนพาณชิย์
(กจิการเจา้ของคนเดยีว) หรอืม ีหนังสอืรับรองบรษัิท-หจก.

สงัเกตตวัเลอืกใหด้ีๆ   กอ่นกด Continue
ถา้ยังไมส่ง่ใบสมัคร จะยังสามารถ Back กลบัไปแกไ้ด ้
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Confirm Account Type: คอนเฟิรม์ประเภทบญัช ี“Account Type”7



ทา่นมบีญัช ีPayoneer อยูแ่ลว้ ใชห่รอืไม?่

ใช!่ ฉันม ีPayoneer 
Type เดยีวกนั อยูก่อ่นแลว้
ฉันพรอ้ม Log in Payoneer

ฉันตอ้งเปิดบญัช ีPayoneer อนัใหม่

สงัเกตตวัเลอืกใหด้ีๆ
ถา้หากกดผดิ สามารถ Back กลบัไปได ้

7.1 ล็อกอนิ Payoneer เชือ่มทนัที
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ดวูธิเีปิดบญัช ีPayoneer Individual
อนัใหม ่ หนา้ 24-32

อยา่! Block ป๊อบอพั ที ่Browser



หลงัจากทีท่า่น Log in Payoneer 
แลว้ ระบบจะดงึขอ้มลูในบญัชี
Payoneer เขา้มาเชือ่มกบั 
eBay โปรดสงัเกตวา่ 

 ขอ้มลูทีป่รากฎในหนา้นี ้จะ
ไดรั้บการอปัเดทเขา้ระบบ eBay

 ทา่นควรม ัน่ใจวา่มเีอกสาร
ยนืยนัความเป็นเจา้ของบญัช ี
ตามขอ้มลูทีป่รากฏใน
หนา้จอนี้

 หากมขีอ้มลูใดทีไ่มถ่กูตอ้ง 
ทา่นตอ้งตดิตอ่ Payoneer 
เพือ่ขอแกไ้ขขอ้มลูในบญัชี
Payoneer ใหถ้กูตอ้ง
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ทีอ่ยูใ่น Payoneer กรอกไดบ้รรทัดละ 40 ตวัอกัษร
จะไมป่รากฎสญัลกัษณ์ . / - แตก่ลายเป็นเวน้ชอ่งไฟ
Thailand

Thailand

Rinlita  Srirojpinyo



Add a credit/debit card: ผกูบตัรเครดติ /เดบติ สํารองจา่ยคา่ธรรมเนยีม8

Billing Address คอื ทีอ่ยูท่ีบ่ตัรเครดติสง่บลิมา 
(ทีอ่ยูใ่น Credit Card Statement ทีเ่รยีกเกบ็เงนิ)

ถา้ตอ้งการแกไ้ข Billing Address ใหก้ดปุ่ ม Edit เขา้ไปแกไ้ข

ชือ่ นามสกลุ

เลข 3 ตัว หลังบัตรวนัหมดอายุ

กรอกบตัรเรยีบรอ้ยแลว้ กด “Continue”
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ตอนทีก่รอกบตัรเครดติเขา้ระบบ eBay MP
ระบบจะใหท้า่นกรอก Billing Address ดว้ย

Billing Address หมายถงึ  
ทีอ่ยู ่ท ี ่Credit Card Statement สง่มายงัทา่น
ตอ้งกรอกเป็นภาษาองักฤษ รหสัไปรษณียถ์กูตอ้ง
(ระบบจะตรวจสอบแบบ Real-time และไมม่กีารขอเอกสาร 
Credit Card Statement มายนืยันแตอ่ยา่งใด)



Submit information: กดสง่ใบสมคัร eBay MP9

กดสง่ใบสมคัร
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ข ัน้ตอนตอ่ไป 
ทา่นควร Sign in Payoneer.com 
เพือ่สงัเกตวา่ Payoneer 
ตอ้งการขอ้มลู หรอืเอกสารยนืยนั
เพิม่เตมิหรอืไม่

• ทา่นจะลงขายสนิคา้ไดเ้มือ่ Payoneer 
อนุมัตบิญัชสีมบรูณ์  

• หลงัจากนัน้ จะมอีเีมลจาก eBay 
แจง้วนัทีร่ะบบจะเปิดการใชง้าน eBay MP
Activated สง่ไปยังอเีมลทีท่า่นใชผ้กูกบั 
eBay

เมือ่กดสง่ใบสมคัร eBay MP แลว้ จะปรากฎหนา้จอนี้
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เมือ่กดสง่ใบสมคัร eBay MP แลว้ 
จะไดร้บัอเีมลตามตวัอยา่งนี้

ข ัน้ตอนตอ่ไป 
ทา่นควร Sign in Payoneer.com
Payoneer Username  คอื email ทีใ่ชส้มคัร

email ทีใ่ชส้มคัร Payoneer



วธิกีรอกขอ้มลู
เปิดบญัช ีPayoneer Individual อนัใหม่
พรอ้มเชือ่มกบั eBay MP



หากทา่นเลอืกคาํตอบวา่ “No, help me create one” 
ฉนัตอ้งเปิดบญัช ีPayoneer Individual อนัใหม่
และเชือ่มกบั eBay ID อนันีไ้ดเ้ลย  ซึง่ทาง Payoneer จะอนุมตัไิดเ้ร็วกวา่ไปเปิดบญัชแียกเอง
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7.2

ฉนัตอ้งเปิดบญัช ีPayoneer อนัใหม่

สงัเกตตวัเลอืกใหด้ีๆ
ถา้หากกดผดิ สามารถ Back กลบัไปได ้

24



25

วธิกีรอกขอ้มลูเปิดบญัช ี
Payoneer Individual
พรอ้มเชือ่ม eBay MP

1. ชือ่เจา้ของบญัชี
ตรงตามบตัรประชาชน/Passport

ถา้จะเปิด Payoneer 
Individual ตอ้งเลอืกอนันี้

กรอกทกุอยา่ง
เป็นภาษาองักฤษ

กรอกชือ่เจา้ของบัญช ีเป็นภาษาอังกฤษ

นามสกลุ

Email (อาจจะเปลีย่นไมไ่ดอ้กี)

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

5. กรอกบญัชี
ธนาคารเจา้ของ
(บคุคล) 
• ใชสํ้าหรับถอนเงนิออก

จาก Payoneer 
• ตอ้งเป็นธนาคารในไทย 

(ใช ้BBL NY ไมไ่ด)้
• ธนาคารยีห่อ้ใหญ่ๆ  

ใชไ้ดท้กุเจา้
• ผกูบัญชธีนาคารหลาย

อนัได ้(เขา้ไปเพิม่ใน
Payoneer ในภายหลัง 
ตรงนีผ้กูอนัเดยีวกอ่น)

2. กรอกทีอ่ยู่
ตามเอกสารทีจ่ะสง่
เขา้ไปยนืยนัทีอ่ยู่

Thailand

ทีอ่ยู ่กรอกไดบ้รรทัดละ 40 ตวัอกัษร
จะไมแ่สดง . / - กลายเป็นเวน้ชอ่งไฟ

จังหวัด (ภาษาองักฤษ) 

รหสัไปรษณีย ์

+66 เบอรม์อืถอื

คําถามลับ

Thailand

Thailand

กรอกทกุอยา่ง
เป็นภาษาองักฤษ
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เปิดบญัชPีayoneer สําเร็จแลว้! 

ทา่นตอ้งไปเช็คอเีมล! ทีใ่ชส้มคัร
Payoneer และกดปุ่ มยนืยนัอเีมล 
จงึจะนบัวา่เปิดบญัช ีPayoneer แลว้

ข ัน้ตอนตอ่ไป คอื เชือ่ม
บญัช ีPayoneer ทีเ่ปิด
ใหมน่ี ้กบั eBay MP



หลงัจากทีท่า่น Log in Payoneer 
แลว้ ระบบจะดงึขอ้มลูในบญัชี
Payoneer เขา้มาเชือ่มกบั 
eBay โปรดสงัเกตวา่ 

 ขอ้มลูทีป่รากฎในหนา้นี ้จะ
ไดรั้บการอปัเดทเขา้ระบบ eBay

 ทา่นควรม ัน่ใจวา่มเีอกสาร
ยนืยนัความเป็นเจา้ของบญัช ี
ตามขอ้มลูทีป่รากฏใน
หนา้จอนี้

 หากมขีอ้มลูใดทีไ่มถ่กูตอ้ง 
ทา่นตอ้งตดิตอ่ Payoneer 
เพือ่ขอแกไ้ขขอ้มลูในบญัชี
Payoneer ใหถ้กูตอ้ง

28

ทีอ่ยูใ่น Payoneer กรอกไดบ้รรทัดละ 40 ตวัอกัษร
จะไมป่รากฎสญัลกัษณ์ . / - แตก่ลายเป็นเวน้ชอ่งไฟ
Thailand

Thailand

Rinlita  Srirojpinyo



Add a credit/debit card: ผกูบตัรเครดติ /เดบติ สํารองจา่ยคา่ธรรมเนยีม8

Billing Address คอื ทีอ่ยูท่ีบ่ตัรเครดติสง่บลิมา 
(ทีอ่ยูใ่น Credit Card Statement ทีเ่รยีกเกบ็เงนิ)

ถา้ตอ้งการแกไ้ข Billing Address ใหก้ดปุ่ ม Edit เขา้ไปแกไ้ข

ชือ่ นามสกลุ

เลข 3 ตัว หลังบัตรวนัหมดอายุ

กรอกบตัรเรยีบรอ้ยแลว้ กด “Continue”
29

ตอนทีก่รอกบตัรเครดติเขา้ระบบ eBay MP
ระบบจะใหท้า่นกรอก Billing Address ดว้ย

Billing Address หมายถงึ  
ทีอ่ยู ่ท ี ่Credit Card Statement สง่มายงัทา่น
ตอ้งกรอกเป็นภาษาองักฤษ รหสัไปรษณียถ์กูตอ้ง
(ระบบจะตรวจสอบแบบ Real-time และไมม่กีารขอเอกสาร 
Credit Card Statement มายนืยันแตอ่ยา่งใด)



Submit information: กดสง่ใบสมคัร eBay MP9

กดสง่ใบสมคัร
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ข ัน้ตอนตอ่ไป 
ทา่นควร Sign in Payoneer.com 
เพือ่สงัเกตวา่ Payoneer 
ตอ้งการขอ้มลู หรอืเอกสารยนืยนั
เพิม่เตมิหรอืไม่

• ทา่นจะลงขายสนิคา้ไดเ้มือ่ Payoneer 
อนุมัตบิญัชสีมบรูณ์  

• หลงัจากนัน้ จะมอีเีมลจาก eBay 
แจง้วนัทีร่ะบบจะเปิดการใชง้าน eBay MP
Activated สง่ไปยังอเีมลทีท่า่นใชผ้กูกบั 
eBay

เมือ่กดสง่ใบสมคัร eBay MP แลว้ จะปรากฎหนา้จอนี้

31



32

เมือ่กดสง่ใบสมคัร eBay MP แลว้ 
จะไดร้บัอเีมลตามตวัอยา่งนี้

ข ัน้ตอนตอ่ไป 
ทา่นควร Sign in Payoneer.com
Payoneer Username  คอื email ทีใ่ชส้มคัร

email ทีใ่ชส้มคัร Payoneer
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1. “You’ve completed 
managed payments 
registration” 

เมือ่ผูข้ายทําการกรอกใบสมัครเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้จะไดรั้บอเีมลจาก eBay
ตามภาพที ่1

สิง่ทีผู่ข้ายตอ้งทาํหลงัจากไดร้บั
อเีมลฉบบันี ้คอื Sign in เขา้ไป
ที่ Payoneer.com กรอกขอ้มลูเพิม่

Payoneer Username  
คอื email ทีใ่ชส้มคัร Payoneer

http://payoneer.com/?fbclid=IwAR3RjbNaMN3uVqtu3t9cw19nUGXPTvVzEEO_vsrkXV3KpmRF0DWFYM5MHnQ
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2. เมือ่บัญช ีeBay เชือ่มตอ่กบั บัญช ีPayoneer 
แลว้ ทา่นจะไดรั้บอเีมลจาก Payoneer แจง้วา่ 
“การเชือ่มตอ่บัญช ีeBay ของคณุสําเร็จ”

ให ้Log in Payoneer.com และเขา้
ไปที ่ศนูยก์ารยนืยนั (Verification 
Center) เพือ่เร ิม่สง่เอกสารยนืยนั
ตวัตน

เอกสารทีอ่นุมัตผิา่นงา่ย
1. ถา่ยรปูจากของจรงิ เห็นมมุกระดาษครบ 4 มมุ
หา้มถา่ยรปูจากใบสําเนา ใบทีx่erox มาอกีท ีจะไม่
ผา่น (แบบสแกน จะผา่นยากกวา่แบบถา่ยรปู)

2. อยา่แตง่รปู อยา่ลบใดๆ อยา่ทําเครือ่งหมายใดๆ 
อยา่ขดีฆา่ และไมต่อ้งเขยีนคําวา่ “สําเนาถกูตอ้ง

3. รปูสสีด คมชดั โฟกสัตรงทีอ่ยูใ่หซ้มูแลว้อา่นได ้

ถา้โดนปฏเิสธเอกสาร ใหเ้ราสง่ใหมอ่กีครัง้โดย
ถา่ยรปูใหมใ่หช้ดัๆ อยา่สง่ไฟลเ์ดมิไป! 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FPayoneer.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3TGFsHuYbHgyj6uT6VVX9c5sDk8ZlPqLBbscDGRwi0ZhCyUy-s_43L_ts&h=AT24p-dcSBnWQ1xYXHN1yku7Q7jX4GE4b6WC0PRKZgmywsGmHKJuwA0moZJUm0w1a_uqhY_MPreBeHymEIxoK1GiwwS2De3AYLNySvTcub5vN_gbjHUMRsxHGJuY-IJX1A&__tn__=-UK*F
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3. เมือ่สง่เอกสารยนืยนัตวัตนครบ
และ Payoneer อนมุตับิญัชี
สมบรูณ์แลว้ ทา่นจะไดร้บั
อเีมลจาก eBay แจง้วา่ 
“You’re all Set!”

หมายความวา่ รอใหร้ะบบเปิด 
Activate ใหค้ณุใช ้eBay MP จงึ
จะลงขายของได ้
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4. eBay MP จะทยอยเปิดระบบใหก้บั
ผูข้ายทีไ่ดรั้บการยนืยันบญัชอียา่ง
สมบรูณ์จาก Payoneer 

โดยจะมอีเีมลทีแ่จง้วา่ “Your 
account will be activated 
for managed payments” 
สง่ไปยังทา่น ซึง่หมายความวา่ 
eBay ID น ัน้ ๆ จะเร ิม่ใชร้ะบบ eBay 
MP ณ วนัทีร่ะบไุวใ้นอเีมล 

ทา่นสามารถดู VDO สอนวธิใีชง้าน 
eBay MP, Payoneer และโครงสรา้ง
คา่ธรรมเนยีมใน eBay MP ไดท้ีน่ี ่
https://ebaythailand.co.th/ebay-mp-
fees/

https://ebaythailand.co.th/ebay-mp-fees/


ตดิตามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่
Line:  @eBayThailand
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