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ระบบช ำระเงนิแบบใหม ่eBay MP
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eBay MP & Payoneer ขอ้ควรรู ้

1. เมือ่ผูซ้ ือ้ช ำระเงนิ Buyer paid 
เงนิจากผูซ้ ือ้จะเขา้ไปเกบ็ใน eBay MP Balance ของเรา
โดยมกีารหกัคา่ธรรมเนยีมใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2 วัน (Processing)
แลว้โอนออกไปยงั Payoneer ตามความถีท่ีต่ัง้ไว ้(Payout Daily, Weekly) 

Handling Time เร ิม่นบัต ัง้แต่
Buyer paid ผูซ้ือ้ช ำระเงนิ
จงึควรจดัสง่ทนัท ี 

2. Payoneer ใชร้บัเงนิจำก eBay MP เทำ่น ัน้  
• ผูซ้ ือ้ จา่ยเงนิเขา้มาที ่eBay MP ไมไ่ดจ้า่ยตรงไปที่ Payoneer ของเรา
• ไมม่กีารโอนเงนิจาก Payoneer กลบัมาเขา้ eBay MP
• เงนิในบญัช ีPayoneer สามารถถอนไปใสธ่นาคารในไทยได ้

หรอืสมคัร Payoneer Debit Card ไวใ้ชจ้า่ยทางออนไลนไ์ด ้

3. คำ่ธรรมเนยีมจะหกัจำก eBay MP Available Funds → Credit /Debit Cards
• ไมม่กีารดงึเงนิจาก Payoneer มาจา่ยคา่ธรรมเนยีมใน eBay
• หากตอ้งการใชเ้งนิใน Payoneer มาจา่ยคา่ธรรมเนยีม eBay จะตอ้งใชว้ธิสีมคัร Payoneer Debit Card 

แลว้ทดลองกรอกบตัรใบนีเ้ขา้ระบบ eBay ใน Account Settings > Payment options

eBay MP Balance สะสมเงนิ
ไดน้ำนทีส่ดุเป็นรำยสปัดำห์
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ล ำดบักำรหกัเงนิจำกบตัรเครดติ/เดบติ

Payoneer ใชรั้บเงนิอยา่งเดยีว
ไมส่ามารถใชเ้งนิใน Payoneer 
มาจา่ย Fees / Refund ได ้

กด + เพิม่บตัร เขา้ระบบไดห้ลายใบ

ไปที่ Account settings > Payment > Payment options

1

ระบบจะใชเ้งนิใน Available Funds กอ่น 
ถา้ไมพ่อ จะเริม่หกัเงนิจากบตัรทลีะใบ
จนเต็มวงเงนิ ตอ่ไปตามล าดบั

2 3

4 5

จัดล าดบั
บตัรโดยกด 
“Manage”
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เมือ่เร ิม่ใช ้eBay MP 
→ ขอ้มลูใน Listing จะอปัเดทอตัโนมตั ิ เป็น “Payments managed by eBay”
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จะแบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คอื

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

currency conversion charge

Order Transactional Fees
คำ่ธรรมเนยีมของกำรส ัง่ซือ้

1. Store Subscription fees
2. Insertion fees
3. Fees for listing upgrades
4. Ad fee (Promoted Listings)

Other fees คำ่ธรรมเนยีมอืน่ๆ
เชน่ คำ่ท ำกำรตลำด คำ่เชำ่รำ้น

คำ่ธรรมเนยีมในระบบกำรขำย eBay MP

NOTE: คา่ธรรมเนยีมในการลงขายใน eBay Site ประเทศตา่งๆ อาจมอีตัราตา่งกนั
อา่นเพิม่เตมิที ่https://ebaythailand.co.th/ebay-mp-fees/
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eBay MP Order Fees: eBay.COM

เมือ่ขำยไดจ้งึจะเสยีคำ่ Order Fees และถำ้หำกมกีำรคนืเงนิเต็มจ ำนวน Full Refund by Seller 
ทำง eBay จะคนืคำ่ Final Value Fee กบั International Fee ใหก้บัผูข้ำย

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

Final Value Fee 
(% by Category)
คา่ธรรมเนยีมทีผ่กูกบัค าสัง่ซือ้
เป็น % ตาม Category, Site
(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

คำ่ธรรมเนยีมของค ำส ัง่ซือ้
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eBay MP Order Fees: eBay.co.UK

Final Value 
Fee (% by 
Category)
คา่ธรรมเนยีมทีผ่กู
กบัค าสัง่ซือ้เป็น %
ตาม Category, Site
(Refundable)

International 
Fee 1.3%
w Volume Discounts

ถา้เดอืนนีม้ยีอดขาย
สงูกวา่ $3,000 จะ
ไดรั้บสว่นลดในเดอืน
หนา้ (Refundable)

2 4

ทีม่า: 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)

คำ่ธรรมเนยีมของค ำส ัง่ซือ้ เมือ่ลงขำยที ่eBay UK

• เมือ่ขายไดจ้งึจะเสยีคา่ Order Fees และถา้หากมกีารคนืเงนิเต็มจ านวน Full Refund by Seller 
ทาง eBay จะคนืคา่ Final Value Fee กบั International Fee ใหก้บัผูข้าย

• หากผูซ้ือ้ช าระเงนิมาเป็นสกลุอืน่ (มใิช ่USD) ระบบจะมกีารค านวณอตัราแลกเปลีย่น และบันทกึ
ยอดเงนิสทุธ ิNet Amount เป็น USD 
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สงัเกต: โครงสรำ้งคำ่ธรรมเนยีมทีต่ำ่งกนั
เมือ่ลงขำยบน eBay US  VS eBay UK

NOTE: คา่ธรรมเนยีมในการลงขายใน eBay Site ประเทศตา่งๆ อาจมอีตัราตา่งกนั
อา่นเพิม่เตมิที ่https://ebaythailand.co.th/ebay-mp-fees/
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Source: https://www.ebay.com/help/selling/fees-credits-invoices/international-fees-ebay-global-sellers?id=5224

ตำรำงสว่นลด
International Fee 

อตัรำปกต ิคอื 1.3%  

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

• ถา้เดอืนนีม้ยีอดขายสงูกวา่
USD 100,000 ในเดอืน
หนา้จะไมต่อ้งเสยีคา่ 
International Fee เลย

• ตดัรอบค ำนวณยอดขำย
ตอ่เดอืน ทกุวนัที ่20
(วันที ่20 เดอืนทีแ่ลว้
ถงึวันที2่0 เดอืนนี)้ 
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Seller Hub > Payments “Summary”1.

ไปที ่
Seller Hub 

> Payments 
> Summary

Invoice ของระบบเกา่  
อกีไมน่านจะเลกิ
แสดงผล

ปุ่ มตัง้คา่การโอนเงนิ
ไปยงั Payoneer
บญัชี Payoneer จะ
ลบ หรอืเปลีย่นไมไ่ด้

เงนิคงเหลอืสะสม
ใน eBay MP
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เงนิคงเหลอืสะสม
ใน eBay MP

วนัโอนเงนิไปยงั 
Payoneer คร ัง้ถดัไป
14 July (US Time)

ยอดเงนิทีโ่อนออกไปยัง Payoneer ครัง้ลา่สดุ 12 July

ยอดเงนิ Processing 
ผูซ้ ือ้จา่ยเงนิมาแลว้ 
ก าลงัด าเนนิการหกัคา่ธรรมเนยีม 
แลว้จะเก็บไวใ้น eBay MP 
เป็น Available Funds

ยอดเงนิ On Hold ถกูพกัเงนิ
อาจเป็นเพราะบญัชมีเีคสเยอะ 
จัดสง่ของไมถ่งึผูซ้ ือ้บอ่ยครัง้ (INR)
หรอืสนิคา้ไมต่รงตามบรรยาย (SNAD)
หากสงสยั ใหต้ดิตอ่ eBay Customer 
Service : thaiservice@ebay.com

วธิอีำ่นขอ้มลู เงนิคงเหลอืใน eBay MP Balance

เมือ่มกีำรเก็บคำ่ธรรมเนยีม 
เชน่ Store Subscription 
Fee ระบบจะหกัเงนิจำก 
Available Funds กอ่น 
และถา้เงนิ Available Funds มี
ไมม่ากพอ ระบบจะไปหกัตอ่เอง
จากบตัร Credit / Debit ทีเ่รา
ใสไ่วใ้น Payment Options
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วธิอีำ่น Invoice ยอดเงนิคำ้งช ำระ (จำกระบบเกำ่)
ซึง่ตอ่ไปจะไมม่ ีMonthly Invoice อกีแลว้ เพราะระบบ eBay MP จะเก็บคา่ธรรมเนยีมทันท ีไมส่ะสมเป็นรายเดอืน

ยอดเงนิคำ้งช ำระ 
กดปุ่ ม “Make payment”
จะเป็นการไปช าระยอดคา้งนีท้ันที
ดว้ย Credit / Debit Cards
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ตวัอยำ่ง : Available Funds ตดิลบ 
(มเีงนิใน MP ไมพ่อจา่ยคา่ธรรมเนยีม)

เม ือ่มกีำรเก็บคำ่ธรรมเนยีม เชน่ Store 
Subscription Fee / Insertion Fees ระบบจะหกั
เงนิจำก Available Funds กอ่น  และถา้เงนิ Available 
Funds มไีมม่ากพอ (ตดิลบ) ระบบจะไปหักตอ่เองจากบัตร 
Credit / Debit ทีเ่ราใสไ่วใ้น Payment Options

มกีารลงขายใน 2 Categories จงึมคีา่ Insertion Fee เพิม่มา
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ผูข้ำยเลอืกควำมถีใ่นกำรโอนเงนิ
จำก eBay MP ไปยงั Payoneer 
แบบทกุวนั (Daily) 
หรอื สปัดาหล์ะครัง้ (Weekly) ทกุวนัอังคาร

ถา้เลอืกแบบ Daily ระบบจะโอนเงนิไปยัง 
Payoneer เฉพาะวนัจันทร-์ศกุร ์
เวน้วนัเสารอ์าทติยแ์ละวนัหยดุราชการ 
(US Time)

Payments “Payout Settings”
ก ำหนดควำมถีใ่นกำรโอนเงนิไปยงั Payoneer

2.

ไปที ่Seller Hub    
> Payments         

> Payout Settings

Payoneer ใชร้ับเงนิเทา่นัน้ 
ไมม่กีารโอนเงนิจาก Payoneer 
กลบัมาเขา้ eBay MP
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ตัวอยา่ง:
ยอดเงนิทีโ่อนจาก eBay MP ไป
ยัง Payoneer วนัที ่12 ก.ค. 

เป็นยอดทีม่าจากการขายสนิคา้
เมือ่วนัที ่8-9 ก.ค. (พฤ – ศ) 
มกีารหักคา่ธรรมเนยีม 7 รายการ
ซึง่ใชเ้วลา processing 2วนั และ
ตดิวนัเสารอ์าทติย ์จงึโอนเขา้ไป 
Payoneer วนัจันทร ์12 ก.ค.

วธิดีขูอ้มลู “Payouts” ยอดเงนิ
ทีโ่อนจำก eBay MP ออกไปยงั Payoneer

3. ไปที ่Seller Hub    
> Payments         

> Payouts
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วธิดีรูำยกำรเดนิบญัช ีeBay MP จำกหนำ้ “All Transactions”4.
ไปที ่Seller Hub   

> Payments         
> All Transactions แลว้เลอืกประเภท
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วธิดีคูำ่ธรรมเนยีมประเภทตำ่งๆ จำกหนำ้ “All Transactions”4.1

Order Fee
คา่ธรรมเนยีมของค าสัง่ซือ้ เชน่ FVF, International Fees

Other fee
คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ เชน่ Insertion Fee, 
Store Fee, Promoted Listings, Listing Upgrade

ไปที ่Seller Hub   
> Payments         

> All Transactions แลว้เลอืก “Fee”
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วธิกีำรอำ่น Order Fee คำ่ธรรมเนยีมของค ำส ัง่ซือ้

Payments > All Transactions > Order fee > Transaction Details

คา่ธรรมเนยีมของค าสัง่ซือ้

• เมือ่ผูซ้ ือ้ช าระเงนิ ระบบใชเ้วลา 2 วนั
ด าเนนิการหักคา่ธรรมเนยีม แลว้
เก็บเงนิไวใ้น eBay MP “Available Funds”

• คา่ธรรมเนยีมหักจากยอดเต็มทัง้หมด
ทีผู่ซ้ ือ้ช าระเขา้มา ถา้มภีาษีตอ้งจา่ยใหภ้าครัฐ 
ทาง eBay จะน าสง่ภาษีให ้

• ผูข้ายควรจัดสง่ทันททีีผู่ซ้ ือ้ช าระเงนิ
(Buyer paid)

จากตวัอยา่งนี:้
Item subtotal $58 + Shipping $8 
= Order total $66 
[Buyer อยูใ่นรัฐทีม่กีารเก็บ Sales Tax
ระบบจงึจัดเก็บ Tax และน าสง่ภาครัฐให]้
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คา่ธรรมเนยีม “Other fee” จะหักทันททีีม่กีารใชฟี้เจอรพ์เิศษ หรอืใชฟั้งกช์ัน่นัน้ๆ  
(ไมม่กีารสะสมเป็นรายเดอืนแลว้คอ่ยหัก) เชน่
• Store fee หักเดอืนละ 1 ครัง้
• Insertion fees หักทันททีีม่กีารลงขายสนิคา้เกนิจ านวนโควตา้ฟรทีีม่อียู่
• Ad fee ถา้ออเดอรนั์น้มคีา่โปรโมทลสิติง้ ระบบจะหักไว ้

วธิกีำรอำ่น Other Fee คำ่ธรรมเนยีมอืน่ๆ เชน่ คำ่เชำ่รำ้น

Payments > All Transactions > Other fee

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ
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วธิ ีCancel order, 
Send refund
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วธิ ีCancel Order : ใชเ้มือ่มกีำรเปิดเคสคำ้งอยู,่ ยกเลกิกำรขำย 

ไปทีห่นำ้ Order > คลกิปุ่ ม  ใน Order ทีต่อ้งกำร > เลอืก Cancel Order > เลอืกเหตผุล

5.1

NOTE:
• Cancel order จะเป็นการ
คนืเงนิเต็มจ านวน

• เงนิทีค่นื จะหักจาก 
Available Funds กอ่น ถา้มี
ไมพ่อจะไปหักจากบัตร
เครดติ/เดบติ ทีผ่กูไว ้
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วธิ ีSend Refund: ใชม้อบสว่นลดคำ่สง่, คนืเงนิโดยไมม่เีคสเปิดคำ้ง

ไปทีห่นำ้ Order > คลกิปุ่ ม  ใน Order ทีต่อ้งกำร > เลอืก Send Refund 
> เลอืกเหตผุล + จ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำร Refund

5.2

NOTE:
• Send refund ระบจุ านวนเงนิที่
ตอ้งการคนืได ้(ไมเ่กนิยอดทัง้หมด
ทีช่ าระมา)

• คนืเงนิไดภ้ายใน 90 วนั นับจากวนั
ช าระเงนิ

• เงนิทีค่นื จะหักจาก Available 
Funds กอ่น แลว้คอ่ยหักจากบัตร
เครดติ/เดบติ ทีผ่กูไว ้

• ออเดอรเ์กา่ทีเ่กดิขึน้กอ่นใช ้MP จะ
ไมม่เีมนูนี ้(ใหค้นืเงนิใน PayPal)
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ดำวนโ์หลดไฟล ์Excel
มำดรูำยละเอยีดรำยรบั-รำยจำ่ยได้

ตวัอยำ่งหนำ้จอ “Reports”6.
ไปที ่Seller Hub    

> Payments         
> Reports
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วธิสี ัง่พมิพ ์
Order Receipt, Coupon, 
Pick List, และ Packing Slip
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วธิสี ัง่พมิพ ์Order Receipt, Coupon, Pick List และ Packing Slip

>ไปทีห่นำ้ Orders 
> เลอืก Order ทีต่อ้งกำรส ัง่พมิพ์ (หรอืเลอืกActions ถำ้ตอ้งกำรส ัง่พมิพห์ลำยๆ ออเดอร)์
> คลกิ “Print packing slip and more” ตรงปุ่ ม    หรอืตรง Shipping ก็ได้

7.

หรอื



30

จะมตีวัเลอืกขึน้มำ คอื 
- Packing Slip
- Order Receipt 
- Pick List
- Coupon
> กดส ัง่พมิพข์อ้มลูทีต่อ้งกำร

> กด “Print”
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ตวัอยำ่งของ Order Receipt ทีไ่ดส้ ัง่พมิพ์

ออเดอรท์ ีจ่ดัสง่แลว้ จะม ีTracking Number
แสดงใน Order Receipt

แบบทีไ่มม่ ีTracking Number
(คอืยังไมไ่ดจั้ดสง่ Awaiting Shipment)
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ตวัอยำ่งของ Coupon Code ทีไ่ดส้ ัง่พมิพ์ ตวัอยำ่งของ Packing Slip ทีไ่ดส้ ัง่พมิพ์

เคล็ดลบั ดงึ Repeat Buyers!
แนะน ำใหส้รำ้ง Coupon Code แลว้ส ัง่พมิพ์
ออกมำ สง่ไปพรอ้มกบัสนิคำ้ เพือ่เชญิชวนให้
ลกูคำ้กลบัมำซือ้จำกเรำอกี!
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ตวัอยำ่งของ Pick list (ใบหยบิของ)
ทีไ่ดส้ ัง่พมิพ์

แบบเลอืกทลีะออเดอร์ แบบเลอืกทลีะหลำยๆ ออเดอร์



More updates to come!

ตดิตำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ ี่

Line : @ebaythailand


