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ขาย ยคุใหม่
ใช้ รบัเงนิ



ประเด็นการเรยีนรู ้

1. ขายอเีบยย์คุใหม ่ตอ้งรูอ้ะไรบา้ง

2. สทิธพิเิศษผูข้ายใหมเ่มือ่เปิดบญัชี eBay Business 

3. คุม้กวา่! จา่ยคา่ธรรมเนยีม eBay ดว้ยบตัรเดบติ Payoneer

4. เคล็ดลับ-เอกสารทีช่ว่ยใหบ้ญัชอีนุมัตงิา่ย

5. วธิสีมัครเปิดบญัช ีeBay และ Payoneer



ขายอเีบย ์ยคุใหม่
ตอ้งรูอ้ะไรบา้ง?



ขอ้ควรรู ้ : กฎใหม่

กอ่นเปิดบญัช ีeBay เพือ่เป็นผูข้าย

การเปิดบญัชเีพือ่เป็นผูข้ายใน eBay ส าคญัที ่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 เป็นตวัก าหนดวา่ตอ้งใชเ้อกสารอะไรบา้ง เพือ่ยนืยันตวัตน
• ถา้หากเอกสารยนืยันตวัตน มขีอ้มลูไมต่รงกบัทีก่รอกไวใ้น Payoneer ก็อาจท าใหไ้มผ่า่นการอนุมัติ
• ถา้หากทาง Payoneer พจิารณาแลว้วา่ไมอ่นุมัตบิญัช ี จะท าใหบ้ญัช ีeBay ทีเ่ชือ่มกบั Payoneer อนันัน้  

ไมส่ามารถลงขายสนิคา้ได ้(และอาจจะเปิดบญัชใีหมข่ ึน้มาอกีไมไ่ด)้

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



✓ ขายคนเดยีว – ใชท้ะเบยีนพาณชิยก์จิการเจา้ของคนเดยีวในการยนืยันตวัตน

✓ ขายในนามนติบิคุคล – ใชเ้อกสารจดทะเบยีนบรษัิท/หา้งหุน้สว่น

รูจั้กบญัชี ทัง้ ประเภท

บัญชี บัญชี

✓ ใชเ้อกสารบตัรประจ าตวัประชาชนในการยนืยนัตวัตน

✓ ตอ้งเปิดบญัชี eBay ขึน้มากอ่น และกดปุ่ ม 

เพือ่ลงสนิคา้ใหร้ะบบกระตุน้
การสมคัร eBay MP และ
เชือ่ม Payoneer

✓ สมัคร eBay MP และเชือ่ม Payoneer ในขัน้ตอนการเปิดบัญชี

eBay ไดเ้ลย

✓ ใชง้านโปรแกรม API เพือ่ขยายรา้นคา้

✓ มสีทิธสิมคัรโครงการ eBay
NextGen เพือ่รับสทิธพิเิศษ

✓ ตอ้งการลงขายใน eBay.COM เป็นหลกั 

 ใชง้านโปรแกรม API ขยายรา้นไมไ่ด ้

 เปิด eBay Store ใน Site อืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ้eBay.com ไมไ่ด ้

ทัง้บญัชี eBay Individual และ Business 
มอีตัราคา่ธรรมเนยีมเทา่กนั!

การลงขาย

วธิเีปิดบัญชี

เอกสารทีใ่ช ้

✓ ใชล้งขายหรอืเปิด eBay Store ใน eBay Sites อืน่ๆ 
เชน่ eBay.CO.UK, eBay.COM.AU, eBay.DE

https://ebaythailand.co.th/Download/eBayMP/How-to%20Open%20eBay%20Individual%20Account%202021.pdf
https://ebaythailand.co.th/Download/eBayMP/How-to%20Open%20eBay%20Business%20Account%202021-Final.pdf
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คา่ธรรมเนยีมใน eBay แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คอื

1. Final value fees ($0.3 + %)
2. International fee 1.3%
3. Additional final value fees
4. Exchange rates inclusive of 

currency conversion charge

Order Fees
คา่ธรรมเนยีมของการส ัง่ซือ้

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

Other fees คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ
เชน่ คา่ท าการตลาด คา่เชา่รา้น

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

+

คา่ขนสง่สนิคา้ไป
ตา่งประเทศ
(คา่ขนสง่ทีเ่ราจา่ยจรงิ)

คา่ขนสง่ขึน้อยูก่บัรปูแบบ
บรกิารทีใ่ช ้ น ้าหนัก
ปรมิาตรสนิคา้ และ
เงือ่นไขของบรษัิทขนสง่

โครงสรา้งคา่ธรรมเนยีม

eBay.COM ให ้Free Insertion 250 Listings/เดอืน
หากลงขายมากกวา่ 250 Listings จะมคีา่ Insertion Fee $0.35 ตอ่ 1 Listing

ถา้เปิด Basic Store ขึน้ไป จะประหยดัคา่ 
Final Value Fee Category% ไดม้ากทีส่ดุ

+
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eBay MP Order Fees: eBay.COM

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

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

Final Value Fee 
(% by Category)
สว่นใหญ ่12.55%
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

คา่ธรรมเนยีม เมือ่ขายสนิคา้ได้ เฉลีย่อยูท่ี ่12 -15%

ตวัอยา่ง - Trading Cards FVF% by Category  คอื 12.35% (Basic Store 11.5%)
- FVF% ส าหรับ Category Motors คอื 12.55% (Basic Store: 10.7% หมวดอะไหล ่หรอื 11.7% Protective Gear Apparel)
- Category ที ่FVF% สงูสดุคอื Watches  อยูท่ี ่15% ซึง่ถา้มรีา้น Basic Store จะลดลงเหลอื 12.5%
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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 ในเดอืนหนา้
จะไมต่อ้งเสยีคา่ 
International Fee เลย

• ตดัรอบค านวณยอดขาย
ตอ่เดอืน ทกุวนัที ่20
(วันที ่20 เดอืนทีแ่ลว้ 
ถงึวันที2่0 เดอืนนี)้ 



ลกูคา้จา่ยเงนิ
เรยีบรอ้ย

ลกูคา้เลอืกดสูนิคา้
ใน Listing

ผูข้ายเตรยีมสนิคา้
ท าฉลากเพือ่จัดสง่

ผูข้ายสง่ของไปยังลกูคา้ดว้ยตวัเอง

ขายอเีบย์ จดัสง่อยา่งไร?

บรษัิทขนสง่สแกน
เพือ่สง่มอบสนิคา้ 

แกล่กูคา้

แนะน าบรกิารขนสง่ไปตา่งประเทศ

• ไปรษณียไ์ทย โทร 1545

• DHL Express โทร 02 345 5000

• FedEx Express โทร 1782

หรอืตดิตอ่ตัวแทนขนสง่ อาทิ
• Fastship ที่ Fastship.co

• PP Shipping ที ่https://www.facebook.com/PPshipping4289

• SME Shipping  โทร 02-105-7777

• CITY-LINK EXPRESS & LOGISTICS (พระราม 4 คลองเตย) โทร. 02-671-8880

• PILOT LOGISTICS (สขุมุวทิ 50) โทร. 02-742-7000, 02-311-8000

https://www.facebook.com/PPshipping4289


หนุนผูข้ายไทย เร ิม่ตน้ขายอเีบยแ์บบถกูวธิ+ีมสีทิธพิเิศษ

ฟร!ี คา่เปิดรา้น 
eBay Store 
3 เดอืน

เรยีนออนไลน ์ฟร!ี
กบั eBay Thailand
ต ัง้แตเ่ปิดบญัช ีลงขาย
สนิคา้  ดแูลบรหิารรา้นคา้

ลงขายไดม้ากกวา่ 
ขายสนิคา้ราคาสงูได!้
เพิม่ Selling Limit และ
Category Limit Bypass

ฟร!ี คา่โฆษณาสนิคา้
eBay ออกให ้
สงูสดู $1000

รับค าปรกึษาจากทมี
eBay BD Manager

Trading 
Assistant 
ชว่ยลงขายสนิคา้

แนะน าการใช ้

คลงัสนิคา้
ในตา่งประเทศ

API Training
เทรนนิง่การใช ้

โปรแกรมบรหิาร
รา้นคา้

โอกาสเขา้รว่ม
แคมเปญพเิศษ
ของ eBay

สทิธพิเิศษ  นติบิคุคล - ผูท้ ีม่ทีะเบยีนพาณิชย ์
BUSINESS Type



คณุสมบตัผิูข้าย Business Type ทีไ่ดร้บัสทิธพิเิศษ
ในการขายสนิคา้ทีม่ ีCategory Limit ไดร้วดเร็วขึน้
(Category Limit Bypass)**

 ขายอะไหล ่อปุกรณ์ตกแตง่รถยนตแ์ละมอเตอร์
ไซต ์มรีา้นออนไลนอ์ยูแ่ลว้

 มนีติบิคุคลหรอืใบทะเบยีนพาณิชยก์จิการ
เจา้ของคนเดยีว

 เป็นผูข้ายใหม ่เพิง่เปิดบญัชี eBay Business
พรอ้มผกู Payoneer Business

 กรอกขอ้มลูสมคัร eBay NextGen แลว้รอ
เจา้หนา้ทีต่ดิตอ่กลบัไดเ้ลย

หมวดสนิคา้ Parts & Accessories และ Business & Industrial 
เป็นหมวดทีม่เีงือ่นไข Category Limit

หมายความวา่ผูข้ายจะตอ้งมี Seller Feedback Score เกนิ 25 แตม้
จงึจะลงขายในหมวดเหลา่นีไ้ด ้

โดยทา่นตอ้งลงขายสนิคา้ในหมวดอืน่เพือ่สะสม Seller Feedback ไป
กอ่น หรอืไดร้บัคดัเลอืกจากโครงการ eBay NextGen

ท าไม? ถงึตอ้งสมคัรโครงการ eBay NextGen แบบ Business Type?

โครงการพเิศษ หนนุเจา้ของธรุกจิอะไหลย่นต ์  

“ต ัง้รา้น + เตบิโต” บน eBay 



สมคัรรบัสทิธพิเิศษ Business Type*
และรบัเอกสารประกอบการเรยีน ไดท้ ี่

* เมือ่ผา่นการพจิารณาแผนธุรกจิ

กรอกแบบฟอรม์
เป็นภาษาองักฤษ



การสมคัรบตัรและการใชง้าน

บตัร Debit card Payoneer



วธิเีปิดบญัชี eBay
Business Account
และ eBay MP
เพือ่เป็นผูข้าย



วธิสีมคัรเปิดบญัชผีูข้าย eBay Business Account

เปิดบญัชี

ประเภท

เปิดบญัชี

ประเภท
กรอกใบสมคัร เพือ่เชือ่ม

บญัชี กบั

ผกูบตัรเครดติ/เดบติ ใน eBay
เพือ่ส ารองจา่ยคา่ธรรมเนยีม

ล็อกอนิเขา้ไปตรวจสอบ
และสง่เอกสารยนืยนัที่

เมือ่จนท.Payoneerอนุมตัิ
เอกสารเรยีบรอ้ยแลว้
eBay MP จะไดร้ับการ
Activated ภายใน 7 วัน

สามารถเริม่ตน้
ลงขายสนิคา้ไดเ้ลย!



เตรยีมขอ้มลู - เอกสารใหพ้รอ้ม!
กอ่นเปิดบญัช ีeBay MP, Payoneer BUSINESS

1. ชือ่กจิการ Business Name สะกดเป็นภาษาองักฤษ ถกูตอ้งตามทะเบยีนพาณชิย ์/หนังสอืรับรองบรษัิท

2. อเีมลของบรษัิท Business email (หากเป็นบรษัิท ไมค่วรใชอ้เีมลสว่นตวัของพนักงาน)

3. ตัง้ Password ทีจ่ะใชเ้ขา้บญัช ีeBay 

4. เลอืกประเทศ : ประเทศไทย Thailand

5. ตัง้ชือ่ eBay ID (username) ซึง่เปลยีน username แกไ้ขภายหลงัได ้

6. เบอรม์อืถอืทีรั่บ OTP ได ้

7. บตัรเครดติ /เดบติ VISA, MasterCard เทา่นัน้ ใชส้ ารองจา่ยคา่ธรรมเนยีมใน 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)

CHECKLIST ขอ้มลูทีใ่ชเ้ปิดบญัช ีeBay BUSINESS 
โดยตอ้งมี ทะเบยีนพาณิชยก์จิการเจา้ของคนเดยีว หรอืหนงัสอืรบัรองบรษิทั



CHECKLIST ขอ้มลูทีใ่ชเ้ปิดบญัช ีPayoneer BUSINESS 
โดยตอ้งมี ทะเบยีนพาณิชยก์จิการเจา้ของคนเดยีว หรอืมหีนงัสอืรบัรองบรษิทั

เตรยีมขอ้มลู - เอกสารใหพ้รอ้ม!
กอ่นเปิดบญัช ีeBay MP, Payoneer BUSINESS

1. ชือ่กจิการ : Legal Company Name สะกดเป็นภาษาองักฤษ ถกูตอ้งตามทะเบยีนพาณชิย ์/หนังสอืรับรองบรษัิท

2.  ระบรุปูแบบกจิการ : Type of Business Entity มคีวามหมายดงันี้
• Sole Proprietorship กจิการเจา้ของคนเดยีว ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์ยนืยัน
• Partnership    หจก. ใชห้นังสอืรับรองบรษัิท ยนืยัน
• Limited Company (Ltd) บรษิทั..จ ากดั ใชห้นังสอืรับรองบรษัิท ยนืยัน

3. กรอก URL ของรา้นในชอ่ง : Company Website URL : โดยใช ้URL รา้นใน eBay ได ้เชน่  
https://www.ebay.com/usr/usernameรา้นเรา

4. ชือ่จรงิ ของเจา้ของกจิการ สะกดเป็นภาษาองักฤษ: First name of authorized representative

5. นามสกลุ ของเจา้ของกจิการ สะกดเป็นภาษาองักฤษ: Last name of authorized representative

6. email ของเจา้ของกจิการ หรอืของบรษัิท (อาจจะเปลีย่นไมไ่ด,้ จะตรงกบั email ทีใ่ชก้บั eBay หรอืไมต่รงก็ได)้

7. วันเกดิของเจา้ของกจิการ : Date of Birth (DOB)



CHECKLIST ขอ้มลูทีใ่ชเ้ปิดบญัช ีPayoneer BUSINESS 
โดยตอ้งมี ทะเบยีนพาณิชยก์จิการเจา้ของคนเดยีว หรอืมหีนงัสอืรบัรองบรษิทั

เตรยีมขอ้มลู - เอกสารใหพ้รอ้ม!
กอ่นเปิดบญัช ีeBay MP, Payoneer BUSINESS

8. เลอืกประเทศ : ประเทศไทย Thailand

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

10. ระบจัุงหวัด ในชอ่ง City/Town

11. ระบ ุรหสัไปรษณีย ์ในชอ่ง Postal/Zip Code

12. เลอืกวา่เป็นเบอรม์อืถอื คอื “Mobile” และกรอกเบอรม์อืถอืทีรั่บ OTP ได ้

13. ตัง้ Password ทีจ่ะใชเ้ขา้บญัช ีPayoneer นี้

14. ตัง้ “ค าถามลบั” ถา้หากลมื Password เราตอ้งตอบค าถามขอ้นีใ้หถ้กู

15. กรอกเลขทะเบยีนพาณชิย/์เลขทะเบยีนนติบิคุคล ในชอ่ง “Company registration”



เตรยีมขอ้มลู - เอกสารใหพ้รอ้ม!
กอ่นเปิดบญัช ีeBay MP, Payoneer BUSINESS

16.กรอกบญัชธีนาคาร โดยเลอืกประเภทบญัชกีอ่นวา่ เป็นบญัชธีนาคารแบบ Personal / Business Account
บญัชธีนาคารของบรษัิท เลอืกชอ่ง Business Account จะตอ้งกรอก SWIFT Code ของธนาคารดว้ย
ถา้เป็นกจิการเจา้ของคนเดยีว ใหใ้ชบ้ญัชธีนาคารของเจา้ของ(บคุคล)ได ้ เลอืกชอ่ง Personal Account

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

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

CHECKLIST ขอ้มลูทีใ่ชเ้ปิดบญัช ีPayoneer BUSINESS 
โดยตอ้งมี ทะเบยีนพาณิชยก์จิการเจา้ของคนเดยีว หรอืมหีนงัสอืรบัรองบรษิทั





คูม่อื

วธิกีรอกขอ้มลูเปิดบญัช ีeBay MP 
และเชือ่ม Payoneer BUSINESS 



Choose Create a Business account : เลอืกเปิดบญัชปีระเภท Business

กรอกชือ่บรษัิท (ภาษาองักฤษ) ทีส่ะกดถกูตอ้งตามทะเบยีนพาณชิย ์/หนังสอืรับรองบรษัิท

Business location: เลอืก Thailand

ถา้ตอ้งการลงขายสนิคา้ ใหเ้วน้วา่งไว ้ อยา่ติ๊กชอ่งนี!้

เพราะขอ้ความนีแ้ปลวา่ “ฉันจะเป็นผูซ้ ือ้ ไมเ่ป็นผูข้าย ไมข่ายของ”

ตัง้รหสัเขา้บัญชี

ตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง จากนัน้ กดปุ่ ม “Register”

Business email: อเีมลของบรษัิท (ไมค่วรใชอ้เีมลสว่นตัวของพนักงาน)



Verify email address : ยนืยนัอเีมลทีใ่ชส้มคัร eBay

ทา่นตอ้งไปตรวจเชค็อเีมลของบรษัิท ทีก่รอกไวใ้นชอ่ง “Business email”
โดย eBay ไดส้ง่อเีมลทีม่ ีSecurity Code เป็นเลข 6 หลกั ไปทีอ่เีมลนัน้ ใหท้า่นน ามากรอกเพือ่ยนืยันอเีมล

*ใหส้งัเกตดว้ยวา่ อเีมลจาก eBay ตกเขา้ไปอยูใ่น Spam, Junk box หรอืเปลา่  
ทา่นตอ้งยา้ยมาไวใ้น Inbox แลว้จงึจะเปิดอเีมลจาก eBay ได ้



Create eBay ID (username): ตัง้ชือ่ eBay ID (username)

เมือ่ยนืยันอเีมลเรยีบรอ้ยแลว้ 
ระบบจะใหท้า่นตัง้ Username 

Username นี ้จะใชเ้ป็น eBay ID 
หรอืชือ่รา้น (เปลีย่นไดภ้ายหลงั) 

ต ัง้ Username ใชเ้ป็นชือ่รา้น

URL รา้นใน eBay จะเขยีนวา่
https://www.ebay.com/usr/username



Register eBay MP: สมคัร eBay MP ระบบรับเงนิ ส าหรับผูข้าย

1.  เชือ่มบญัช ีPayoneer Business Type
(ถา้ไมม่ ีPayoneer อยูก่อ่น หรอืบญัชี Payoneer ทีม่เีป็น Type 
ทีไ่มต่รงกบั eBay ก็เลอืกวธิเีปิดบญัช ีPayoneer ขึน้ใหมไ่ด)้

2.  ขอ้มลูเจา้ของบญัช ีeBay กบัเจา้ของบญัช ีPayoneer
จะตอ้งมชีือ่สะกด/ชือ่บรษัิทตรงกนั ประเภทบญัชตีรงกนั เชน่ 
เป็น Business Type เหมอืนกนั และมทีีอ่ยูใ่นประเทศไทยทัง้คู ่
จงึจะเชือ่มส าเร็จ

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

4.  กดสง่ใบสมคัร
จากนัน้ ผูข้ายควรจะเขา้ไปที ่Payoneer.com เพือ่สง่เอกสาร
ยนืยัน เมือ่ Payoneer อนุมัตคิรบถว้นแลว้จงึจะลงขายสนิคา้
ใน eBay ได ้

กดปุ่ ม “Get started” เร ิม่กรอกใบสมคัร eBay MP

เนือ่งจากบญัช ีeBay ทีเ่ปิดขึน้มาเป็น eBay Business Type จงึตอ้งเชือ่มกบั
Payoneer Business Type เทา่นัน้  และไมส่ามารถเปลีย่นบญัช ีPayoneer ในภายหลงั



Verify mobile number: ยนืยนัเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื

ขัน้ตอนแรกของการเริม่เชือ่มบญัช ีPayoneer คอื ยนืยันเบอรม์อืถอื ดว้ย OTP

กด “Text me” เพือ่รบั OTP ทาง SMS 

กรอกเบอรม์อืถอื



Connect a Payoneer account: เชือ่มบญัชี Payoneer

• ตรวจทานขอ้มลูใน “ใบสมคัร” กอ่น Type + วา่ถกูตอ้ง แลว้คอ่ยเร ิม่เชือ่มบญัช ีPayoneer
• อพัเกรดเป็น BUSINESS Type ไดก้อ่นสมคัร โดยเขา้ไปที ่
My eBay (มมุซา้ยบน ใกล ้Logo eBay) > Account settings > Personal Information

ชือ่บรษัิท (ภาษาองักฤษ)
ตอ้งสะกดถกูตอ้งตาม
ทะเบยีนพาณชิย ์(กจิการ
เจา้ของคนเดยีว) หรอื 
หนังสอืรับรองบรษัิท

ถา้ขอ้มลูชือ่บรษัิทใน eBay, 
Payoneer, เอกสารยนืยน้
ไมต่รงกนั ทาง Payoneer 
อาจไมอ่นุมัตบิัญช ีสง่ผลให ้
ทา่นอาจจะไมส่ามารถเป็น
ผูข้าย eBay ได ้

ยงัไมม่ ีฉนัตอ้งเปิดบญัช ี
Payoneer BUSINESS อนัใหม่
ท าตามคูม่อื 6.2 หนา้ 34-40

ใช!่ ฉันม ีPayoneer BUSINESS อยูก่อ่นแลว้ 
และพรอ้มเชือ่มบญัชกีบั eBay Business อนันีเ้ลย

ท าตามคูม่อื 6.1 หนา้ 28 - 33

มบีญัช ีPayoneer BUSINESS อยูแ่ลว้ใชไ่หม?



หากทา่นเลอืกค าตอบวา่ “Yes, sign in” ฉนัม ีPayoneer BUSINESS แลว้ 

แปลวา่มบีญัช ีPayoneer BUSINESS อยูก่อ่นแลว้ และพรอ้มเชือ่มบญัชกีบั eBay Business อนันีเ้ลย

ระบบจะแสดงหนา้จอ Payoneer ป๊อปอพัขึน้มา ให ้Log in Payoneer เพือ่เชือ่มบญัชี

กรอกอเีมล

ทีใ่ชส้มัคร Payoneer

กรอก password
ทีใ่ชก้บั Payoneer

• Payoneer Individual จะเอามา
เชือ่มกบั eBay BUSINESS ไมไ่ด้
เชือ่มไมต่ดิ 

• ถา้หากเรามบีัญช ีPayoneer เป็น 
Individual อยูก่อ่น เรายังสามารถเปิด
Payoneer BUSINESS ขึน้มาเพิม่อกี 
1 อนัได ้โดยตอ้งมทีะเบยีนพาณชิย์
หรอืมหีนังสอืรับรองบรษัิท (ใหข้า้มไป
ดเูอกสารหนา้ 22 กอ่นลงมอืท า)

• ถา้ Payoneer BUSINESS เป็นชือ่ของ
คนอืน่ ชือ่บรษัิทอืน่ เมือ่เชือ่มไปแลว้ 
ขอ้มลูใน eBay ID อนันี ้จะกลายเป็น
ของบรษัิทนัน้ๆ ตามชือ่ Payoneer ที่
เชือ่มกนั  (จงึไมแ่นะน าใหใ้ช ้
Payoneer ทีไ่มใ่ชข่องเรา)



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

ทีอ่ยูใ่น Payoneer 
จะไมป่รากฎสญัลกัษณ์ . / -
แตก่ลายเป็นเวน้ชอ่งไฟ

ชือ่เจา้ของกจิการ



Add a credit/debit card: ผกูบตัรเครดติ /เดบติ ส ารองจา่ยคา่ธรรมเนยีม

Billing Address คอื ทีอ่ยูท่ีบ่ตัรเครดติสง่บลิมา 
(ทีอ่ยูใ่น Credit Card Statement ทีเ่รยีกเก็บเงนิ)

ถา้ตอ้งการแกไ้ข Billing Address ใหก้ดปุ่ ม Edit เขา้ไปแกไ้ข

ชือ่ นามสกลุ

เลข 3 ตัว หลังบัตรวนัหมดอายุ

กรอกบตัรเรยีบรอ้ยแลว้ กด “Continue”

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 MP

กดสง่ใบสมคัร



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



เมือ่กดสง่ใบสมคัร eBay MP แลว้ 
จะไดร้บัอเีมลตามตวัอยา่งนี้→

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

email ทีใ่ชส้มคัร Payoneer



หากทา่นเลอืกค าตอบวา่ “No, help me create one” 
ฉนัตอ้งเปิดบญัช ีPayoneer BUSINESS อนัใหม่
แปลวา่ ทา่นยังไมม่มีบีญัช ีPayoneer BUSINESS ทา่นสามารถเปิดใหมข่ึน้มา 
และเชือ่มกบั eBay ID อนันีไ้ดเ้ลย  ซึง่ทาง Payoneer จะอนุมัตไิดเ้ร็วกวา่ไปเปิดบญัชแียกเอง

ยงัไมม่ ีฉนัตอ้งเปิดบญัช ี

Payoneer BUSINESS อนัใหม่

มบีญัช ีPayoneer BUSINESS อยูแ่ลว้ใชไ่หม?



วธิกีรอกขอ้มลูเปิดบญัช ี
Payoneer BUSINESS อนัใหม ่
พรอ้มเชือ่ม eBay MP

ถา้จะเปิด Payoneer 
BUSINESS ตอ้งเลอืกอนันี้

กรอก ชือ่บรษัิท เป็นภาษาอังกฤษ (ตามทีเ่ขยีนในทะเบยีนพาณชิย)์
หรอืหนังสอืรับรองบรษัิท

ระบ ุรปูแบบกจิการ

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

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

ชือ่จรงิ ของเจา้ของกจิการ 

กรอกทกุอยา่ง
เป็นภาษาองักฤษ

นามสกลุ ของเจา้ของกจิการ 

Email ของเจา้ของกจิการ หรอืของบรษัิท (อาจจะเปลีย่นไมไ่ดอ้กี)

พมิพ ์Email ซ ้าอกีครัง้ (จะเป็นการตัง้ username ของPayoneer)

วนัเกดิของเจา้ของกจิการ

1. ขอ้มลูบรษิทั-เจา้ของบรษิทั
ตรงตามทะเบยีนพาณชิย ์หรอืหนงัสอืรบัรองบรษิทั



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 ขาวด า)  

ควรใสเ่บอรม์อืถอืทีใ่ชรั้บ OTP ได ้

วธิกีรอกขอ้มลูเปิดบญัช ี
Payoneer BUSINESS ใหม ่
พรอ้มเชือ่ม eBay MP



3. ต ัง้ Password, “ค าถามลบั” 
เพือ่ความปลอดภยั + เผือ่ลมื Password ตัง้ Password

กรอก Password ซ า้อกีครัง้

ตัง้ “ค าถามลบั” ถา้หากลมื Password เราตอ้งตอบค าถามขอ้นีใ้หถ้กู

ค าตอบของ “ค าถามลบั” ถา้ลมื Password ตอ้งตอบถกูจงึเขา้ได ้

4. กรอกเลขทะเบยีนพาณชิย/์
เลขทะเบยีนนติบิคุคล
(Company Registration Number)

เลขทะเบยีนพาณชิย/์เลขทะเบยีนนติบิคุคล

วธิกีรอกขอ้มลูเปิดบญัช ี
Payoneer BUSINESS ใหม ่
พรอ้มเชือ่ม eBay MP

เฉพาะชอ่งนี ้เขยีนชือ่บรษัิท เป็นภาษาไทย



5. กรอกบญัชี

ธนาคารของบรษิทั

ถา้เป็นกจิการเจา้ของคนเดยีว
สามารถใชบ้ญัชธีนาคารของ
เจา้ของ(บคุคล)ได ้

• ใชส้ าหรับถอนเงนิออกจาก Payoneer 
• ตอ้งเป็นธนาคารในไทย (ใช ้BBL NY ไมไ่ด)้
• ธนาคารยีห่อ้ใหญ่ๆ  ใชไ้ดท้กุเจา้
• ผกูบัญชธีนาคารหลายอันได ้(เขา้ไปเพิม่ใน

Payoneer ในภายหลัง ตรงนีผ้กูอนัเดยีวกอ่น)

 เลอืกประเภท

ของบญัชธีนาคาร 
ทีถ่กูตอ้งกอ่น

บญัชธีนาคารของบรษัิทบญัชบีคุคล

เลอืกประเทศ “Thailand”

เลอืกสกลุเงนิไทย THB

ชือ่ธนาคาร (English)

ชือ่บรษัิท / เจา้ของบัญชี

เลขทีบ่ัญชี

บัญชธีนาคารของบรษัิทจะม ีSWIFT Code 



เปิดบญัชPีayoneer ส าเร็จแลว้! 

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

ทีอ่ยูใ่น Payoneer 
จะไมป่รากฎสญัลกัษณ์ . / -
แตก่ลายเป็นเวน้ชอ่งไฟ

ชือ่เจา้ของกจิการ



Add a credit/debit card: ผกูบตัรเครดติ /เดบติ ส ารองจา่ยคา่ธรรมเนยีม

Billing Address คอื ทีอ่ยูท่ีบ่ตัรเครดติสง่บลิมา 
(ทีอ่ยูใ่น Credit Card Statement ทีเ่รยีกเก็บเงนิ)

ถา้ตอ้งการแกไ้ข Billing Address ใหก้ดปุ่ ม Edit เขา้ไปแกไ้ข

ชือ่ นามสกลุ

เลข 3 ตัว หลังบัตรวนัหมดอายุ

กรอกบตัรเรยีบรอ้ยแลว้ กด “Continue”

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 MP

กดสง่ใบสมคัร



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



เมือ่กดสง่ใบสมคัร eBay MP แลว้ 
จะไดร้บัอเีมลตามตวัอยา่งนี้→

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

email ทีใ่ชส้มคัร Payoneer



วธิเีปิดบญัชี eBay
Individual Account 
และสมคัร eBay MP
เพือ่เป็นผูข้าย



วธิสีมคัรเปิดบญัชผีูข้าย eBay Individual Account

เปิดบญัชี

ประเภท
เปิดบญัชี

ประเภท

กรอกใบสมคัร เพือ่เชือ่ม
บญัชี กบั

ผกูบตัรเครดติ/เดบติ ใน eBay
เพือ่ส ารองจา่ยคา่ธรรมเนยีม

ล็อกอนิเขา้ไปตรวจสอบ
และสง่แอกสารยนืยันที่

เมือ่จนท.Payoneerอนุมตัิ
เอกสารเรยีบรอ้ยแลว้
eBay MP จะไดร้ับการ
Activated ภายใน 7 วัน

สามารถเริม่ตน้
ลงขายสนิคา้ไดเ้ลย!

กดปุ่ ม Sell ลงขายสนิคา้เพือ่ให ้
ระบบกระตุน้ฟังกช์นัสมคัร eBay MP



เตรยีมขอ้มลู - เอกสารใหพ้รอ้ม!
กอ่นเปิดบญัช ีeBay MP, Payoneer Individual

CHECKLIST ขอ้มลูทีใ่ชเ้ปิดบญัช ีeBay Personal / Individual

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 ใชส้ ารองจา่ยคา่ธรรมเนยีมใน 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 ้



เตรยีมขอ้มลู - เอกสารใหพ้รอ้ม!
กอ่นเปิดบญัช ีeBay MP, Payoneer Individual

CHECKLIST ขอ้มลูทีใ่ชเ้ปิดบญัช ีPayoneer Individual

10. ตัง้ Password ทีจ่ะใชเ้ขา้บญัช ีPayoneer นี้

11. ตัง้ “ค าถามลบั” ถา้หากลมื Password เราตอ้งตอบค าถามขอ้นีใ้หถ้กู

12. กรอกเลขบตัรประชาชน (อนุมัตงิา่ยกวา่ 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)





คูม่อื 

วธิเีปิดบญัช ีeBay MP Individual
และเชือ่ม Payoneer Individual



ชือ่ นามสกลุ

อเีมล

ตัง้รหสัผา่น

กรอกขอ้มลูทกุชอ่ง 
เป็นภาษาองักฤษ

Choose Create a Personal account : เลอืกเปิดบญัชปีระเภท Personal



Provide Mobile Phone No. & Address: กรอกเบอรม์อืถอื และทีอ่ยู่

เบอรม์อืถอื

รหสัไปรษณีย์

จังหวัด

บา้นเลขที ่ถนน ซอย

แขวง  เขต

เบอรม์อืถอื 
ตอ้งรับ OTP ได ้

กรอกทีอ่ยู่
ภาษาองักฤษ



Create a Listing: สรา้ง Listing ลงขายสนิคา้ กระตุน้การเชือ่ม Payoneer

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

กรอก Title สนิคา้  เชน่  Glico Collon Cream Milk Flavor Biscuits Snack



สงัเกตวา่ Payment options
บงัคบัเลอืก “Payments managed by eBay”

กดปุ่ ม “List item” กระตุน้การเชือ่ม Payoneer

• การลงขายครัง้แรก จะเป็นการประตุน้ใหร้ะบบเปิดใหส้มัคร 
eBay MP และเชือ่ม Payoneer เทา่นัน้  
ทา่นจะลงขายไมส่ าเร็จ (ไมต่อ้งแปลกใจ) 

• รอจนกวา่บญัช ีPayoneer จะผา่นการอนุมัตสิมบรูณ์ (เอกสาร
ยนืยันตวัตนอนุมัตทิกุชิน้) และ eBay MP Activated ทา่นจงึ
สามารถกลบัมาลงขายอกีครัง้ไดเ้ป็นผลส าเร็จ 



Register eBay MP: สมคัร eBay MP ระบบรับเงนิ ส าหรับผูข้าย

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

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

3.  กรอกบตัรเครดติ/เดบติ VISA, MasterCard
เขา้ระบบ eBay MP เผือ่ไวส้ ารองจา่ยคา่ธรรมเนยีม 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



Verify mobile number: ยนืยนัเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื

ขัน้ตอนแรกของการเริม่เชือ่มบญัช ีPayoneer คอื ยนืยันเบอรม์อืถอื ดว้ย OTP

กด “Text me” เพือ่รบั OTP ทาง SMS 

กรอกเบอรม์อืถอื



Select Payout Currency (USD): คอนเฟิรม์การรับเงนิเป็น USD



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 ้

Confirm Account Type: คอนเฟิรม์ประเภทบญัช ี“Account Type”



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

ดวูธิเีปิดบญัช ีPayoneer Individual
อนัใหม ่ หนา้ 66-75

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

ทีอ่ยูใ่น Payoneer กรอกไดบ้รรทัดละ 40 ตวัอกัษร
จะไมป่รากฎสญัลกัษณ์ . / - แตก่ลายเป็นเวน้ชอ่งไฟ



Add a credit/debit card: ผกูบตัรเครดติ /เดบติ ส ารองจา่ยคา่ธรรมเนยีม

Billing Address คอื ทีอ่ยูท่ีบ่ตัรเครดติสง่บลิมา 
(ทีอ่ยูใ่น Credit Card Statement ทีเ่รยีกเก็บเงนิ)

ถา้ตอ้งการแกไ้ข Billing Address ใหก้ดปุ่ ม Edit เขา้ไปแกไ้ข

ชือ่ นามสกลุ

เลข 3 ตัว หลังบัตรวนัหมดอายุ

กรอกบตัรเรยีบรอ้ยแลว้ กด “Continue”

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 MP

กดสง่ใบสมคัร



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



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



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

ฉนัตอ้งเปิดบญัช ีPayoneer อนัใหม่

สงัเกตตวัเลอืกใหด้ีๆ
ถา้หากกดผดิ สามารถ Back กลบัไปได ้



วธิกีรอกขอ้มลูเปิดบญัช ี
Payoneer Individual
พรอ้มเชือ่ม eBay MP

1. ชือ่เจา้ของบญัชี
ตรงตามบตัรประชาชน/Passport

ถา้จะเปิด Payoneer 
Individual ตอ้งเลอืกอนันี้

กรอกทกุอยา่ง
เป็นภาษาองักฤษ

กรอกชือ่เจา้ของบัญช ีเป็นภาษาอังกฤษ

นามสกลุ

Email (อาจจะเปลีย่นไมไ่ดอ้กี)

พมิพ ์Email ซ ้าอกีครัง้



3. ต ัง้ Password, ค าถามลบั
4. เลขประจ าตวัประชาชน
หรอื เลข Passport

5. กรอกบญัชี

ธนาคารเจา้ของ
(บคุคล) 
• ใชส้ าหรับถอนเงนิออก

จาก Payoneer 
• ตอ้งเป็นธนาคารในไทย 

(ใช ้BBL NY ไมไ่ด)้
• ธนาคารยีห่อ้ใหญ่ๆ  

ใชไ้ดท้กุเจา้
• ผกูบัญชธีนาคารหลาย

อนัได ้(เขา้ไปเพิม่ใน
Payoneer ในภายหลัง 
ตรงนีผ้กูอนัเดยีวกอ่น)

2. กรอกทีอ่ยู่
ตามเอกสารทีจ่ะสง่
เขา้ไปยนืยนัทีอ่ยู่

ทีอ่ยู ่กรอกไดบ้รรทัดละ 40 ตวัอกัษร
จะไมแ่สดง . / - กลายเป็นเวน้ชอ่งไฟ

จังหวัด (ภาษาองักฤษ) 

รหสัไปรษณีย ์

เบอรม์อืถอื

ค าถามลับ

กรอกทกุอยา่ง
เป็นภาษาองักฤษ



เปิดบญัชPีayoneer ส าเร็จแลว้! 

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

ทีอ่ยูใ่น Payoneer กรอกไดบ้รรทัดละ 40 ตวัอกัษร
จะไมป่รากฎสญัลกัษณ์ . / - แตก่ลายเป็นเวน้ชอ่งไฟ



Add a credit/debit card: ผกูบตัรเครดติ /เดบติ ส ารองจา่ยคา่ธรรมเนยีม

Billing Address คอื ทีอ่ยูท่ีบ่ตัรเครดติสง่บลิมา 
(ทีอ่ยูใ่น Credit Card Statement ทีเ่รยีกเก็บเงนิ)

ถา้ตอ้งการแกไ้ข Billing Address ใหก้ดปุ่ ม Edit เขา้ไปแกไ้ข

ชือ่ นามสกลุ

เลข 3 ตัว หลังบัตรวนัหมดอายุ

กรอกบตัรเรยีบรอ้ยแลว้ กด “Continue”

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 MP

กดสง่ใบสมคัร



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



เมือ่กดสง่ใบสมคัร eBay MP แลว้ 
จะไดร้บัอเีมลตามตวัอยา่งนี้→

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

email ทีใ่ชส้มคัร Payoneer





1. “You’ve completed 
managed payments 
registration” 

เมือ่ผูข้ายท าการกรอกใบสมัครเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้จะไดรั้บอเีมลจาก eBay
ตามภาพที ่1

สิง่ทีผู่ข้ายตอ้งท าหลงัจากไดร้บั
อเีมลฉบบันี ้คอื Sign in เขา้ไป
ที่ Payoneer.com กรอกขอ้มลูเพิม่

Payoneer Username  
คอื email ทีใ่ชส้มคัร Payoneer

http://payoneer.com/?fbclid=IwAR3RjbNaMN3uVqtu3t9cw19nUGXPTvVzEEO_vsrkXV3KpmRF0DWFYM5MHnQ


2. เมือ่บัญช ีeBay เชือ่มตอ่กบั บัญช ีPayoneer 
แลว้ ทา่นจะไดรั้บอเีมลจาก Payoneer แจง้วา่ 
“การเชือ่มตอ่บัญช ีeBay ของคณุส าเร็จ”

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

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

2. อยา่แตง่รปู อยา่ลบใดๆ อยา่ท าเครือ่งหมายใดๆ 
อยา่ขดีฆา่ และไมต่อ้งเขยีนค าวา่ “ส าเนาถกูตอ้ง

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


3. เมือ่สง่เอกสารยนืยนัตวัตนครบ
และ Payoneer อนมุตับิญัชี

สมบรูณ์แลว้ ทา่นจะไดร้บั
อเีมลจาก eBay แจง้วา่ 
“You’re all Set!”

หมายความวา่ รอใหร้ะบบเปิด 
Activate ใหค้ณุใช ้eBay MP จงึ
จะลงขายของได ้



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/


ตดิตามขา่วสาร - เคล็ดลบัผูข้าย eBay ไดท้ี ่

สแกน

https://ebaythailand.co.th/


• เบอรไ์ทยตดิตอ่: 060-003-5396

• @payoneerthailand

เวลาใหบ้รกิาร 

วนัจนัทรถ์ึงวนัพฤหสับดี เวลา 9.00 น.ถึง 17.00 น.
วนัศกุร ์เวลา เวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น



สมคัรรบัสทิธพิเิศษ Business Type*
และรบัเอกสารประกอบการเรยีน ไดท้ ี่

* เมือ่ผา่นการพจิารณาแผนธุรกจิ

กรอกแบบฟอรม์
เป็นภาษาองักฤษ




