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คําถามยอดฮติ
• บญัช ีeBay Business Type / Individual Type ตา่งกนัยังไง?

• ควรจะสมัคร Payoneer ตอนไหน? ยืน่เอกสารตอนไหน? 

• เจา้ของบญัช ีไมใ่ชช่ือ่เรา ทํายังไงไดบ้า้ง?



ระบบชําระเงนิแบบใหม ่eBay MP



Timeline : eBay MP เร ิม่เปิดใช ้กค.64

ผูข้ายจะทยอยไดร้บั 
Invitation Link คาํเชญิ
ใหส้มคัร eBay MP

เร ิม่เปิดใช ้eBay MP
eBay MP เปิดรับ
ผูข้ายใหม ่กค.64

ชว่งเตรยีมเอกสาร ตรวจสอบขอ้มลูใน
eBay, Payoneer :
1. ประเภทบัญช ี(Business, Individual)
2. ชือ่กจิการ /ชือ่เจา้ของบัญชี
3. ทีอ่ยูบ่รษัิท-ทะเบยีนพาณชิย,์ ทีอ่ยูปั่จจบุัน

1. ตรวจขอ้มลูใน eBay และแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง
2. เตรยีมเอกสารยนืยันตัวตน
3. เตรยีมบัญช ีPayoneer ใหข้อ้มลูตรงกับ

ใน eBay



FOCUS: วนันี ้– 25 พค: 
เตรยีมเอกสาร ตรวจสอบขอ้มลู ใน eBay, Payoneer ใหต้รงกนั

หมายเหต:ุ การเตรยีมบญัช ีPayoneer

• บญัช ีPayoneer 1 อนั ใชผ้กูกบั eBayID หลายอนัได!้  
โดยตอ้งม ีชือ่เจา้ของ + ประเภทบญัช ีType เดยีวกนั 

• หากทา่นมบีัญช ีPayoneer อยูก่อ่นแลว้ ควรเขา้ไปตรวจเชค็
ขอ้มลูใน Payoneer Profile วา่สอดคลอ้งกบัใน eBay Account 
Info ซึง่ถา้เป็นบัญชปีระเภท (Type) เดยีวกนั
กบั eBay Account Type เชน่ เป็น Individual เหมอืนกนั 
ก็นํามาใชผ้กูกบั eBay MP ได ้ ไมต่อ้งไปเปิดบัญชใีหม่

• บคุคล 1 คน จะมบีัญช ีPayoneer แบบบคุคล (Individual) ได ้
เพยีง 1 บัญชเีทา่นัน้ และสามารถมบีัญชแีบบธรุกจิ (Business 
Type) เพิม่ไดอ้กี 1 บัญช ีโดยตอ้งเปิดบัญชอีอกมาเป็นคนละ
ประเภท และตอ้งใชบ้ัญชธีนาคารคนละยีห่อ้กนั (ไมส่ามารถ 
upgrade/downgrade ประเภทบัญชจีากอนัเดมิทีม่อียู)่

• หา้มเปิดบัญชี Payoneer อนัใหมซ้ํ่าออกมาเป็นประเภทเดมิ!
เพราะจะโดนบลอ๊ก และตอ้งตดิตอ่ Payoneer ขอปลดบลอ๊ก 
ซึง่ใชเ้วลา



วธิเีขา้ไปดขูอ้มลูบญัชใีน eBay, Payoneer
เตรยีมเอกสาร ตรวจสอบขอ้มลู ใหต้รงกนั

Email ใน Payoneer ไมต่รงกับ eBay ไมเ่ป็นไร
ชือ่เจา้ของ ใน eBay, Payoneer ตอ้งตรงกัน

ทีอ่ยู ่ใน eBay, Payoneer ตอ้งตรงกัน
และ  ตรงกับบลิคา่น้ํา คา่ไฟ, Bank 
Statement (อยา่งใดอยา่งหนึง่)
ถา้เป็น Business Type ทีอ่ยูจ่ะตอ้งตรงกบั
หนังสอืรับรองบรษัิท / ทะเบยีนพาณชิย ์ดว้ย

เบอรม์อืถอื eBay, Payoneer 
ตอ้งตรงกัน และตดิตอ่ได ้



บญัช ีeBay ประเภท Individual / Private
เตรยีมเอกสาร และขอ้มลูเจา้ของบญัช ีดงันี้

eBay ขอ้มลูทีต่อ้งกรอกใหต้รงกนั Payoneer

Name ชือ่เจา้ของบญัชี Name

Registration Address ทีอ่ยู ่ตรงตาม Bank Statement
หรอื บลิคา่นํา้ บลิคา่ไฟ Address

Credit Card / Debit VISA, 
MasterCard ของเจา้ของบญัชี

ผกูเพือ่จา่ยคา่ธรรมเนยีม eBay

Bank Account : บญัชธีนาคารของ
เจา้ของ (เพิม่ไดห้ลายบญัช ีรับได ้
ทกุธนาคารใหญ่ๆ )

ผกูเพือ่ถอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร

เอกสารยนืยนัทีต่อ้งเตรยีม 
เพือ่สง่ให ้Payoneer
1. บตัรประชาชนของเจา้ของบญัชี

2. Bank Statement หรอื บลิคา่น้ํา
คา่ไฟ (อยา่งใดอยา่งหนึง่) ตอ้งมชีือ่
เจา้ของบญัช ีและมทีีอ่ยูต่รงกบัใน 
eBay, Payoneer

เอกสารทกุฉบบั ตอ้งเป็นเอกสารสี
ถา่ยรปูจากของจรงิ  (ภาษาไทยได)้



บญัช ีeBay ประเภท BUSINESS  TYPE
เตรยีมเอกสาร และตรวจสอบขอ้มลูใหต้รงกนั ดงันี้

eBay ขอ้มลูทีต่อ้งกรอกใหต้รงกนั Payoneer

Business Name ชือ่บรษิทั (สะกดตามหนงัสอื
รบัรอง/ทะเบยีนพาณิชย)์ Business Name

Registration Name, Address
ชือ่เจา้ของ/ กรรมการบรษิทั

ตามหนงัสอืรบัรอง และทีอ่ยูบ่รษิทั 
(ไมใ่ชช่ือ่พนักงาน)

Authorized Representative
(ตวัแทนทีไ่ดรั้บอนุญาต)

Business Address ทีอ่ยูต่ามหนงัสอืรบัรองบรษิทั/
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนพาณิชย์ Business Address

Credit Card / Debit VISA, 
MasterCard โดยตอ้งเป็น
ของบรษัิท หรอืของกรรมการ
ทีม่ชี ือ่ในบญัช ีeBay

ผกูเพือ่จา่ยคา่ธรรมเนยีม eBay

Bank Account : บญัชธีนาคารทีเ่ป็น
ของบรษัิท   

หากเป็นกจิการเจา้ของคนเดยีว 
(ทะเบยีนพาณิชย)์ สามารถใชบ้ญัชี
ธนาคารของเจา้ของได ้(ตอ้งใช้
ธนาคารคนละยีห่อ้กบับญัช ี
Payoneer บคุคล)

ผกูเพือ่ถอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร

เอกสารยนืยนัทีต่อ้งเตรยีม 
เพือ่สง่ให ้Payoneer
1.หนังสอืรับรองบรษัิท อายไุมเ่กนิ 3

เดอืนยอ้นหลงั หรอืทะเบยีนพาณชิย ์
(กจิการเจา้ของคนเดยีว) 

2.บตัรประชาชนของตวัแทนทีไ่ดรั้บ
อนุญาต (เจา้ของ หรอื กรรมการ) 

3. ถา้เป็นบรษิทั…Bank Statement 
หรอืบลิคา่น้ําคา่ไฟ (อยา่งใดอยา่ง
หนึง่) ตอ้งระบชุือ่และทีอ่ยูบ่รษัิท 

ถา้เป็นกจิการเจา้ของคนเดยีว 
(ทะเบยีนพาณิชย)์ … Bank 
Statement หรอื บลิคา่น้ําคา่ไฟ 
(อยา่งใดอยา่งหนึง่) จะตอ้งเป็น
ชือ่เจา้ของ และทีอ่ยูต่รงกบัทะเบยีน
พาณชิย์

เอกสารทกุฉบบั ตอ้งเป็นเอกสารส ี
ถา่ยรปูจากของจรงิ (ภาษาไทยได)้



ชือ่เจา้ของ

ชือ่บรษิทั ENGLISH

ทีอ่ยูบ่รษิทั
URLรา้น eBay ของเรา(ตัด https ออก)

eBay ID ใชอ้นัเดมิได ้

eBay ID ใชอ้นัเดมิได ้

Email ใน eBay ไมต่รงกับ Payoneer ไมเ่ป็นไร

เบอรม์อืถอื eBay, Payoneer ตอ้งตรงกัน และตดิตอ่ได ้

ชือ่บรษิทั ENGLISH (สะกดตามหนงัสอืรบัรอง/ทะเบยีนพาณิชย)์

ชือ่เจา้ของ ENGLISH /ชือ่กรรมการทีม่ชี ือ่ในหนงัสอืรบัรอง
และทีอ่ยูบ่รษิทั 

ทีอ่ยูบ่รษิทั ENGLISH ตรงกบัหนงัสอืรบัรอง/ทะเบยีนพาณิชย์

ตวัอยา่ง : ขอ้มลู eBay BUSINESS TYPE
ตรงตามขอ้มลูในทะเบยีนพาณิชย์



ชือ่เจา้ของ

ชือ่บรษิทั ENGLISH

ทีอ่ยูบ่รษิทั
URLรา้น eBay ของเรา(ตัด https ออก)

ตวัอยา่ง : ขอ้มลู Payoneer BUSINESS TYPE
ตรงตามขอ้มลูในทะเบยีนพาณิชย์ / หนงัสอืรบัรอง

ชือ่บรษัิท ENGLISH

URL ทีพ่าไปรา้น eBay ของเรา

กรอกชือ่ นามสกลุ วนัเกดิ ของเจา้ของ 
หรอื กรรมการทีม่ชี ือ่ในหนงัสอืรบัรอง 
(ไมใ่ชพ่นักงาน)

มหีนังสอืรับรอง
บรษิทั … จํากดั

ใหเ้ลอืกอนันี้

ถา้มทีะเบยีนพาณ ชิย ์
กจิการเจา้ของคนเดยีว 

เลอืกอนันีไ้ด ้

Sole Proprietorship

Limited Company



คําถามยอดฮติ

บญัช ีeBay Business Type / Individual 
Type ตา่งกนัยงัไง?

เราม ีeBayID หลายบญัช ี
แตม่ปีระเภท Type ไมเ่หมอืนกนั ควรทาํยงัไง?



บญัช ีeBay Business Type / Individual สําคญัอยา่งไร?

ในระบบ eBay MP ประเภท (Type) ของบญัช ีeBay จะเป็นตวักําหนดประเภทของบญัชี Payoneer ทีจ่ะมาผกู

กอ่นทีจ่ะเขา้ระบบ eBay MP ผูข้ายสามารถเปลีย่น
ประเภทบัญช ีeBay ไดเ้อง โดยเขา้ไปเปลีย่นที ่
eBay.com … แตเ่ม ือ่สมคัรเขา้ eBay MP ไปแลว้ 
(กด Invitation Linkไปแลว้) จะเปลีย่นประเภท
บญัชไีมไ่ดอ้กี :

• ถา้เป็นบัญช ีeBay Individual ตอนทีเ่รากด 
Invitation Link ระบบจะถามขอ้แรกวา่ “ทา่น
ตอ้งการอพัเกรดบัญช ีeBay จาก Individual 
เป็น Business Type หรอืไม?่” ถา้กดตอบรับการ
อพัเกรดไป จะไมส่ามารถถอยกลับมาเป็น 
Individual ไดอ้กี 

• ถา้เป็นบัญช ีeBay Business อยูก่อ่น ในตอนที่
กด Invitation Link eBay MP จะไมพ่บคําถาม
ให ้Downgrade ลงมาเป็น Individual อกีเลย

Payoneer 
Individual Type

eBay 
Individual Type Payoneer 

Business Type
eBay 

Business Type

ขอ้ดขีองบญัช ีeBay
Business Type

บญัช ีeBay Business Type เทา่นัน้ ทีจ่ะใชส้มคัร Store ไดใ้น 
eBay UK, AU, FR, ES ชว่ยประหยัด Insertion Fees ไดม้าก

ขยายตลาดไป eBay Sites 
ประเทศอืน่ๆ นอก USA สะดวก=

บญัช ีeBay Business Type เทา่นัน้ ทีจ่ะไมโ่ดน Sales Limit คอื
บัญช ีeBay Individual เมือ่มยีอดขายถงึระดับ £1,000 (สะสมยอด
ตลอดอายบุัญช)ี แลว้ จะลงขายของเพิม่ใน UK, AU, FR, ES ไมไ่ด ้
อาจเตมิสตอ๊กสนิคา้ไมไ่ด,้ Listings อาจไม ่auto-relist

หากตอ้งการเปลีย่นประเภทบญัช ีeBay ควรทาํใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นทีจ่ะกด Invitation Link (กอ่น 25 พค)



eBayเราIndividual1

Payoneer ชือ่เรา
Individual Type อนัเดยีว

eBayเราIndividual2

eBayเราIndividual3

eBayเราIndividual4….

บญัชี eBay หลายๆ อนั สามารถผกูกบั Payoneer อนัเดยีวกนัได้
โดย ชือ่เจา้ของ,ชือ่บรษิทั + Type ประเภทบญัช ีตอ้งตรงกนั

Payoneer 
Individual Type

eBay 
Individual Type

eBayบรษิทั1

Payoneer BUSINESS
ชือ่บรษิทั อนัเดยีว

eBayบรษิทั2

eBayบรษิทั3
eBayบรษิทั4….

Payoneer 
Business Type

eBay 
Business Type



เราม ีeBayID หลายบญัช ี
แตม่ปีระเภท Type ไมเ่หมอืนกนั ควรทํายงัไง?

แนะนําใหพ้จิารณา ดงันี้

เราม ีListings ลงขายที ่eBay UK, AU, FR, ES...อยูไ่หม? 

เราม ีStore ที ่eBay UK, AU, นอก .com ไหม?

แนะนําให ้จดทะเบยีนพาณชิย ์(กจิการเจา้ของคนเดยีว)
หรอืบรษัิท (นติบิคุคล)

และเปลีย่นบญัช ีeBay ทกุอนัใหเ้ป็น eBay BUSINESS 
เตรยีมเอกสาร ใหพ้รอ้มเปิดบญัช ีPayoneer BUSINESS

ถา้ตอบ “ใช”่ ในขอ้ใดขอ้หนึง่ดา้นบน

ถา้มบีญัช ีPayoneer Individual อยูก่อ่นแลว้ จะใชผ้กูไมไ่ด!้
ตอ้งรอเปิดบญัช ีPayoneer BUSINESS มาใหม ่จงึผกูได ้

ถา้ลงขายใน eBay.COM ลว้นๆ 
และไมค่ดิจะไปขายที ่eBay Sites อืน่ๆ นอก USA เลย
ใหเ้ปลีย่น eBay Account Type เป็น Individual 
ใหห้มด แลว้ใชผ้กูกบั Payoneer Individual อนัเดยีว



คําถามยอดฮติ

บญัช ีeBay เป็นชือ่ของญาติ
ทาํยงัไงไดบ้า้ง?



มบีญัชี eBay หลายอนั เจา้ของบญัชมีที ัง้ชือ่เรา และชือ่ญาติ
ควรทํายงัไง?

1. รวมญาต ิ+ เรา เปิดบรษัิท (นติบิคุคล) 
โดยมชีือ่ญาตทิกุคน และเราดว้ย 
เป็นกรรมการในหนังสอืรับรองบรษัิท

เปลีย่น eBay Account Type ใหเ้ป็น BUSINESS ทกุอนั  
เตรยีมเปิด Payoneer BUSINESS ชือ่บรษัิท ไวผ้กู eBay MP

ตดิตอ่ eBay Customer Service ปรกึษาเรือ่งขอเปลีย่น
ชือ่กรรมการบรษัิทในบัญช ีeBay (จากชือ่ญาต ิมาเป็นชือ่เรา) 
โดยสง่เอกสารหนังสอืรับรองบรษัิท (ทีม่ชี ือ่ญาตเิป็นกรรมการ)

แกไ้ขชือ่บรษัิทเองได ้

คนนี ้ตอ้งมชีือ่เป็นกรรมการบรษัิท (ในหนังสอืรับรอง)
จงึจะขอแกไ้ขเปลีย่นเป็นชือ่เราได ้

eBay Customer Service ทมีไทย  โทร. 001-800-441-8105 อเีมล  thaiservice@ebay.com



มบีญัชี eBay หลายอนั เจา้ของบญัชมีที ัง้ชือ่เรา และชือ่ญาติ
ควรทํายงัไง? (ตอ่)

2. ขอใหญ้าต ิชว่ยเปิดบญัช ีPayoneer มาใชผ้กูกบั eBay ทีเ่ป็นชือ่ญาติ

ตอ้งสงัเกต
- Account Type: eBay & Payoneer Type ตรงกนั
- เตรยีมเอกสารยนืยันตวัตน ชดุของญาตดิว้ย

Payoneer 
Individual Type

eBay 
Individual Type

eBayเราIndividual1 Payoneer ชือ่เรา
Individual Type อนัเดยีวeBayเราIndividual2

eBayญาตIิndividual1 Payoneer ชือ่ญาติ
Individual Type อนัเดยีวeBayญาตIิndividual2

หมายเหต:ุ
บัญช ีeBay Individual ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่เจา้ของบัญชไีด ้ เพือ่ป้องกนัการซือ้ขายบัญชี
บัญช ีeBay BUSINESS Type แบบกจิการเจา้ของคนเดยีว ใชท้ะเบยีนพาณชิยย์นืยันตัวตน ก็ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่เจา้ของกจิการได ้



เปิดรบัคาํถาม
จากคณุผูฟ้งั


	eBay MP�Coffee Talk with eBay Thailand�ตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้!
	คำถามยอดฮิต�
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	คำถามยอดฮิต�
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	คำถามยอดฮิต�
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	เปิดรับคำถาม�จากคุณผู้ฟัง�

