
SAMPLES:
Sellers Experience on eBay MP

as of 15 June 2021 
(Further development & changes TBD)

ตวัอยา่งหนา้จอ eBay MP
ขอ้มลู ณ วนัที่ 15 มยิ 2021 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงปรับปรงุเพิม่เตมิ)
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Listings Creation – Payment options on Managed Payment enabled sites

ขอ้มลูใน Listing จะอปัเดทอตัโนมตั ิ เป็น “Payments managed by eBay”
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Edit/add credit card: Registered site – My eBay – Account – Payments

เพิม่บตัรเครดติ/เดบติ ไดห้ลายใบ เผือ่วงเงนิ
ใบแรกๆ ทีก่รอกเขา้ระบบ จะโดนใชต้ัดคา่ใชจ้า่ยกอ่น
จากนัน้ ถา้วงเงนิเต็ม จงึจะใชบ้ัตรใบตอ่ไป

ตวัอยา่งหนา้จอ “Payment options”
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Seller Hub Payment - Summary ตวัอยา่งหนา้จอ “Payment Summary”

จํานวนเงนิ
คงเหลอืสะสม
ใน eBay MP

Invoice ของระบบเกา่  
อกีไมน่านจะเลกิแสดงผล

ปุ่ มตัง้คา่การโอนเงนิไปยัง
Payoneer
บญัชี Payoneer จะลบ 
หรอืเปลีย่นไมไ่ด้
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Seller Hub Payment – Payout Settings

• After passing through KYC, seller is NOT allowed to edit 
Payoneer ID and/or change Payoneer ID linkage

• หลงัจากยนืยันตวัตนกบั Payoneer ผา่นแลว้  ผูข้ายจะแกไ้ข 
ลบ หรอืเปลีย่นบญัช ีPayoneer อกีไมไ่ด ้

X
ผูข้ายกาํหนดไดว้า่จะใหเ้งนิโอน
ออกจาก eBay MP ไปยงั 
Payoneer แบบทกุวนั (Daily) 
หรอื สปัดาหล์ะคร ัง้ (Weekly) 
โดยเลอืกวนัจนัทร-์ศกุร ์ไดเ้อง

สมมตถิา้เลอืกแบบ Daily ระบบ
จะโอนเงนิไปยงั Payoneer 
เฉพาะวนัจนัทร-์ศกุร ์เวน้วนั
เสารอ์าทติยแ์ละวนัหยดุราชการ

ในอนาคต สว่นนี้
จะหายไป ไมแ่สดงผลอกี

ตวัอยา่งหนา้จอ “Payout settings”

ปุ่ มตัง้คา่การโอนเงนิไปยงัPayoneer
บญัชี Payoneer จะลบ หรอื
เปลีย่นไมไ่ด้
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Seller Hub Payment – Payout records ตวัอยา่งหนา้จอ ประวตักิารโอนเงนิ
ไป Payoneer “Payout records”

กดปุ่ ม 
“Transaction Details” 
ดรูายละเอยีดการโอนเงนิ
จาก eBay MP ไปยัง
Payoneer แตล่ะครัง้
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Seller Hub Payment – Payout records ตวัอยา่งหนา้จอ ประวตักิารโอนเงนิ
ไป Payoneer “Payout records”

ตัวอยา่ง:
เงนิทีโ่อนจาก eBay MP ไปยัง 
Payoneer วนัที ่24 พค 

เป็นยอดทีม่าจากการขายสนิคา้
2 ออเดอร์ เมือ่วนัที ่20 พค 
(พฤหัส) ซึง่ใชเ้วลา processing
และตดิวนัเสารอ์าทติย ์จงึโอนเขา้
ไป Payoneer วนัจันทร ์24 พค

ขายได ้
คา่ธรรมเนยีม
ของออเดอร์ สทุธิ
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Seller Hub Payment - All Transactions

• Every payment
transaction in/out record

• Presents the non 
transactional fees

• Fee shown in listing 
currency (in case of 
Active CBT)

ตวัอยา่งหนา้จอ “All Transactions”

• เก็บขอ้มลูการขายทกุออเดอร ์ทัง้สว่น
รายรับ/รายจา่ย (ยอ้นหลงั 90 วัน)

• แจง้ขอ้มลูคา่ธรรมเนยีม
ทกุประเภท รวมถงึ คา่เชา่รา้น และ
คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ทีไ่มเ่กีย่วกบั
คา่ธรรมเนยีมของคําสัง่ซือ้

• คา่ธรรมเนยีม แสดงผลในสกลุเงนิ
ของ Site ทีล่งขาย เชน่ 
.com  USD
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Seller Hub Payment  - All Transactions

• Filter by different transaction type

ตวัอยา่งหนา้จอ “All Transactions”

เลอืก Filter ดปูระเภทของรายรบั – รายจา่ย ได้

1.Final value fees
2.Additional final value fees
3. International fee
4.Exchange rates inclusive of 

currency conversion change 

Transactional Fees / Order

1.Store Subscription fees
2. Insertion fees
3.Fees for optional listing 

upgrades
4.Ad fee (Promoted Listings)

Other fee คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ

NOTE: Full details of fees, please refer to each eBay Site

คา่ธรรมเนยีมของคําสัง่ซือ้

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ
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eBay MP Transactional Fees: eBay.COM

เม ือ่ขายไดจ้งึจะเสยีคา่ Transactional Fees และถา้หากมกีาร Full Refund by Seller 
ทาง eBay จะคนืคา่ Final Value Fee กบั International Fee

We charge transactional fees when your item sells. This fee is calculated as a percentage of the total amount of the sale, plus $0.30/order, 
plus International fees for CBT sellers.
If you need to refund the buyer or cancel the sale, you may be eligible for a credit of the variable percentage portion of the final value fee 
provided that you refund the buyer in full in resolution of a return or cancellation request. The $0.30 per order fee will not be credited.

Source: https://www.ebay.com/help/selling/fees-credits-invoices/selling-fees-managed-payments-sellers?id=4822#section2

Final Value Fee 
(% by Category)
คา่ธรรมเนยีมทีผ่กูกบัคําสัง่ซือ้
เป็น % ตาม Category
(Refundable)

Flat Fee
by Site $0.30

Per Order in US
(non-refundable)

International Fee
1.3% w Volume Discounts
ถา้เดอืนนีม้ยีอดขายสงูกวา่
$3,000 จะไดรั้บสว่นลดในเดอืน
หนา้ (Refundable)

1 2 3
คา่ธรรมเนยีมของคาํส ัง่ซือ้
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eBay MP Transactional Fees: eBay.co.UK

Final Value 
Fee (% by 
Category)
คา่ธรรมเนยีมทีผ่กู
กบัคําสัง่ซือ้เป็น %
ตาม Category
(Refundable)

International
Fee 1.3%
w Volume Discounts
ถา้เดอืนนีม้ยีอดขาย
สงูกวา่ $3,000 จะ
ไดรั้บสว่นลดในเดอืน
หนา้ (Refundable)

2 4

Source: https://www.ebay.co.uk/help/selling/fees-credits-invoices/store-selling-fees?id=4809

Flat Fee
by Site £0.30 

Per Order in UK
(non-refundable)

1 3
Exchange Rates 
inclu. of Currency 
Charges 2.5-3%
(Non- Refundable)

เม ือ่ขายไดจ้งึจะเสยีคา่ Transactional Fees และถา้หากมกีาร Full Refund by Seller 
ทาง eBay จะคนืคา่ Final Value Fee กบั International Fee

We charge transactional fees when your item sells. This fee is calculated as a percentage of the total amount of the sale, plus £0.30/order, 
plus International fees for CBT sellers.
If you need to refund the buyer or cancel the sale, you may be eligible for a credit of the variable percentage portion of the final value fee 
provided that you refund the buyer in full in resolution of a return or cancellation request. The £0.30 per order fee will not be credited.

คา่ธรรมเนยีมของคาํส ัง่ซือ้
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Source: https://www.ebay.com/help/selling/fees-credits-invoices/international-fees-ebay-global-sellers?id=5224

ตารางสว่นลด
International Fee 

อตัราปกต ิคอื 1.3%  

• ถา้เดอืนนีม้ยีอดขายรวมสงู
กวา่ USD 3,000 ก็จะไดรั้บ
สว่นลดในเดอืนหนา้ 
ปรับลงมาเป็น 1.1%

• ถา้เดอืนนีม้ยีอดขายสงูกวา่
USD 100,000 ในเดอืน
หนา้จะไมต่อ้งเสยีคา่ 
International Fee เลย

• ตดัรอบคาํนวณยอดขาย
ตอ่เดอืน ทกุวนัที ่20
(วันที ่20 เดอืนทีแ่ลว้
ถงึวันที2่0 เดอืนนี)้ 
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ตวัอยา่งหนา้จอ UK Orders
[สําหรบัผูข้ายทีล่งขายที ่eBay.co.UK

จะมี Currency Conversion จาก GBP  USD]

SAMPLES: UK Orders
(Listings on eBay.co.UK)

with Currency Conversion
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Order Transaction Details – UK orders with currency conversion

• Fee netting:
FvF %byCategory,
International Fee，
FvF fixed fee

• Transaction Summary
shows current rate and
final funds in USD

ตวัอยา่งหนา้จอ 
UK Orders

• หักคา่ธรรมเนยีมทกุประเภทใน
ออเดอรนั์น้ๆ คงเหลอืเป็น 
“ยอดสทุธ”ิ “Net”ในสกลุเงนิ USD:
FvF%bycategory, International 
Fee, FvF fixed fee

• เมือ่ลงขายที่ Sites ประเทศอืน่ๆ ที่
ไมใ่ช ่USA (นอก ebay.com) ซึง่
ใชเ้งนิสกลุอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ่USD จะมี
อัตราแลกเปลีย่นของ eBay ซึง่รวม
คา่ Currency Conversion Charge
ไวแ้ลว้

ลงขายใน UK (GBP)
จงึมคีา่Currency Conversion
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Order Transaction Details – International Fee with discount amount

ตวัอยา่งหนา้จอ International Fee 
with discount amount
ผูข้ายจะไดรั้บสว่นลด International Fee ในเดอืน
ถดัไป ถา้เดอืนนีม้ยีอดขายรวมสงูกวา่ USD 3,000 
และถา้มยีอดขายสงูกวา่ USD 100,000/เดอืน 
จะไมต่อ้งเสยีคา่ International Fee

https://www.ebay.com/help/selling/fees-credits-invoices/international-fees-ebay-global-sellers?id=5224

About International Fee:
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Order Transaction Details – International Fee with discount amount
ตวัอยา่งหนา้จอ International Fee with discount amount 
และมกีารแปลงคา่เงนิตามอตัราแลกเปลีย่น

Net Amount in USD

“ยอดสทุธ”ิ “Net” 
แสดงผลในสกลุเงนิ USD
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Order Transaction Details – Other fees
• Insertion Fee, listing upgrade fee, store subscription fee, pl fee etc.
• May also apply for currency conversion
• Charge seller available funds or credit card

ตวัอยา่งหนา้จอ คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ
“Other fee” เชน่
- คา่วางสนิคา้ Insertion fee
- คา่เชา่รา้น Store Subscription fee
- คา่อพัเกรดลสิติง้ Listing Upgrade fee
- Promoted Listings Fee

- หักคา่ใชจ้า่ยจากยอดเงนิคงเหลอืใน eBay MP กอ่น  ถา้มไีมพ่อจงึจะไป
หักจากบัตรเครดติ

- ถา้ลงขายใน Site อืน่ๆทีไ่มใ่ช ่.com อาจมคีา่ Exchange rates
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Order Transaction Details – Other fees: PL fee

• Insertion Fee, listing upgrade fee, store subscription fee, pl fee etc.
• May also apply for currency conversion
• Charge seller available funds or credit card

ตวัอยา่งหนา้จอ คา่ธรรมเนยีม
Promoted Listings Fee (Ad fee)
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Seller sending refund to buyer  - NO case open
• Under each order action dropdown, seller can choose 

“Send refund” to directly send amount back to buyer, 
without opening a case

ผูข้าย คนืเงนิใหก้บัผูซ้ือ้ไดโ้ดยกดปุ่ ม 
“Send refund” 

• ใหส้ว่นลดคา่สง่ได ้เพยีงกดปุ่ ม Send refund

• ไมต่อ้งมกีารเปิดเคส ก็กดคนืเงนิได ้
โดยเลอืกเหตผุลทีเ่หมาะสม

• จํานวนเงนิทีจ่ะ Refund ขึน้อยูก่บัผูข้ายระบ ุ
(ไมเ่กนิราคาทีข่ายไป รวมคา่สง่แลว้)
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Seller sending refund to buyer  - without return
• Seller can choose the reason for refund
• Refund amount is limited up to buyer paid total amount (item price + shipping)

ตวัอยา่งหนา้จอ “Send refund”
และเหตผุลการคนืเงนิใหผู้ซ้ ือ้

• ไมต่อ้งมกีารเปิดเคส ก็กดคนืเงนิได ้โดยเลอืกเหตผุลทีเ่หมาะสม
• จํานวนเงนิทีจ่ะ Refund ขึน้อยูก่ับผูข้ายระบ ุ(ไมเ่กนิราคาทีข่ายไป 

รวมคา่สง่แลว้)
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Payment Reports
• Reports can be downloaded in Excel format. ดาวนโ์หลดไฟล ์Excel

มาดรูายละเอยีดรายรบั-รายจา่ยได้
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SH Performance Tab

● Provides Seller Fees metrics on the Performance 
ใน Seller Hub > Performance 
จะมรีายละเอยีดใหด้รูายรบั-รายจา่ย



More updates to come!

ตดิตามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ ี่
Line : @ebaythailand



Thank you
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