
1. สถิติสินค้าไทยที่ขายดีบน eBay
2. วิธีเปิดตลาดบน eBay และสิทธิพิเศษโครงการ eBay NextGen
3. โกอินเตอร์กับไปรษณีย์ไทย สะดวก มัน่ใจ ส่งได้ทัว่โลก
4. พิเศษ! ส่วนลด 5% ePacket ส่งคุ้มสุดประหยัด เมื่อเร่ิมต้นขายบน eBay



โกอินเตอร์
กับ
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ผูซ้ือ้ เลอืกดสูนิคา้

17 142The Business of eBay: How our global marketplace works

ผูข้าย ลงขายสนิคา้

ผูซ้ ือ้-ผูข้าย ให ้Feedback แกก่นั

eBay รับประกนัความพงึพอใจ

โมเดลการซือ้ขายบน eBay

3

ผูซ้ือ้-ผูข้าย 
ตกลงการซือ้ขาย

ผูซ้ ือ้ ช าระเงนิ

ผูซ้ ือ้-ผูข้าย สามารถรว่มบรจิาค
สมทบมลูนธิ ีeBay Giving Works

ผูซ้ือ้ ตัดสนิใจซือ้สนิคา้

ผูข้าย จัดสง่ของ

ผูซ้ือ้ ไดรั้บสนิคา้
Marketplace



1.6B live listings

As of Q1 2022

142M active buyers worldwide

17M active sellers worldwide

$11.9B mobile volume 

(ราว 4 แสนลา้นบาท /ไตรมาส)

eBay Today
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A watch is 
purchased 

every

สนิคา้ขายด ีที ่eBay.com ผูซ้ ือ้จาก USA + ทั่วโลก

*Data are full-year 2021 averages

A sneaker is 
purchased 

every

A sports trading 
card is purchased 

every

A refurbished 
product is 

purchased every

8
seconds

4
seconds

1
second

4
seconds

นาฬกิาหรู รองเทา้กฬีา รุน่ลมิเิต็ด การด์นักกฬีา
อปุกรณ์มอื 2

ปรับปรงุสภาพแลว้
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eBay UK   eBay.co.UK ผูซ้ือ้จากองักฤษ

อะไหลร่ถยนต์ บวิตี ้เครือ่งส าอาง รองเทา้กฬีา

อปุกรณ์ มอื2 ปรับสภาพแลว้ การด์เกม การด์กฬีา



© 2021 eBay. All rights reserved.7

eBay Germany   eBay.DE

รองเทา้กฬีา

การด์เกม การด์กฬีา

อปุกรณ์ มอื2 ปรับสภาพแลว้

อะไหลร่ถ VDO เกม + อปุกรณ์
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eBay Australia   eBay.com.AU

การด์เกม การด์กฬีา รองเทา้กฬีา

อะไหลร่ถยนต ์รถบรรทกุ มอืถอื และอปุกรณ์เสรมิ เครือ่งมอืซอ่มบา้น ซอ่มรถ



เทรนดส์นิคา้ยคุโควดิปี 2020-2022

2020: Health & Home Comfort 2021 & 2022+ : RECommerce



eBay 2021
พบเทรนดส์ าคญั คอื

Recommerce
ตลาดสนิคา้มอืสอง

eBay Recommerce Trends:
• Gen Z ซือ้ขายของมอืสองมากทีส่ดุ
• เริม่ตน้ซือ้ขายบน eBay เพือ่เพิม่รายไดพ้เิษษ
• 20% ของผูซ้ ือ้ขาย ระบวุา่ ชอบซือ้ขายของมอื

สอง เพือ่สนับสนุนการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ 
(Circular Economy)

• สนิคา้มอืสองทีข่ายดใีน US, UK, Canada
คอื เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และอปุกรณ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า Electronics 



คนแตล่ะ Gen ชอ้ปของมอืสอง มากนอ้ยแคไ่หน?

มากกวา่ 60% ของผูข้าย eBay ในทกุ Gen เคยซือ้ของมอืสอง  ทีน่ าโดง่คอื Gen Z (อายไุมเ่กนิ 25 ปี)



ของมอืสองทีข่ายด ีบน eBay มอีะไรบา้ง?

สถติกิารซือ้ขายสนิคา้มอื 2 จากผูข้ายบน eBay



Top 5 ประเทศ ทีซ่ ือ้ของ

จากผูข้าย eBay ชาวไทย 

มากทีส่ดุ ในปี 2021
13

1. USA
2. Australia
3. UK
4. France
5. Germany



14

3 กลุม่สนิคา้เดน่จากไทย ขายดใีน eBay USA, UK, AU

Jewelry, Gemstones, 
Watches

จวิเวลรี พลอย 
เครือ่งประดบั 
นาฬกิา

Auto Parts & Accessories:
Cars, Trucks, Motorcycles

อะไหลย่นต ์
อปุกรณ์ตกแตง่
รถยนต ์รถบรรทกุ 
มอเตอรไ์ซค์

Health & Beauty, 
Supplements, Haircare

สนิคา้เพือ่สขุภาพ-
ความงาม อาหารเสรมิ 
เครือ่งส าอาง
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สนิคา้มาแรง “Trading Cards” สายสะสม การด์นกักฬีา การด์เกม



สนิคา้ไทยตดิโผ!
หมวดสนิคา้สง่ออกสดุฮอต
จาก Southeast Asia

5 กลุม่สนิคา้สดุฮอต

จากเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก ่

1. นาฬกิาหรมูอืสอง

2. การด์สะสม

3. ชิน้สว่นและอะไหลย่นต์

4. เพชรพลอยและจวิเวลรี่

5. เฟอรน์เิจอร ์
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10 แบรนดน์าฬกิามอืสอง ทีผู่ข้ายจากเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ขายไปยังผูซ้ ือ้ทั่วโลก ผา่นอเีบย์ ในปี 2564

1. Rolex

2. Omega

3. Cartier
4. Breitling

5. Patek Philippe

6. Audemars Piguet

7. Tudor

8. Chopard

9. Tag Heuer

10. Seiko

• การขายสนิคา้มแีบรนด ์บน eBay ตอ้งขายของแทเ้ทา่นัน้ หา้มขายของปลอมของเลยีนแบบ
• สนิคา้ของแท ้อาจจะลงขายเป็นมอืสองก็ได ้ และตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบเรือ่ง VERO, TRO
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การด์สะสมยอดนยิม 8 ประเภท
ทีผู่ข้ายจากเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ขายไปยังผูซ้ ือ้ทั่วโลก ผา่นอเีบย์ ในปี 2564

1. Pokémon

2. Magic the Gathering

3. Yu-Gi-Oh!

4. Basketball

5. Soccer

6. American Football

7. Baseball

8. Tennis

• การด์สะสม สว่นใหญน่ยิมลงขายแบบ มอืสอง
• การขายสนิคา้มแีบรนด์ /ลขิสทิธิ ์บน eBay ตอ้งขายของแทเ้ทา่นัน้ หา้มขายของปลอมของเลยีนแบบ
• สนิคา้ของแท ้อาจจะลงขายเป็นมอืสองก็ได ้ และตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบเรือ่ง VERO, TRO
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ชิน้สว่นรถกระบะ ทีข่ายดใีนตลาดออสเตรเลยี

น าโดย 5 Model หลกั 
1. Toyota Hilux

2. Ford Ranger

3. Nissan Navara

4. Isuzu D-Max

5. Mitsubishi Triton

• อะไหลร่ถ ของตกแตง่ตา่งๆ ทีล่งขายบน eBay ตอ้งกรอก PCL: Parts Compatibility List ชว่ยลดปัญหา
เรือ่งลขิสทิธิไ์ด ้ 

• ลงขายของแทม้อืสองก็ได ้ หรอืขายสนิคา้ Aftermarket ก็ได ้มตีลาดใหญไ่มน่อ้ยไปกวา่ของใหม่
และมปัีญหานอ้ยกวา่มาก

• ตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบเรือ่ง VERO, TRO



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

MP

21



✓ ขายคนเดยีว – ใชท้ะเบยีนพาณชิยก์จิการเจา้ของคนเดยีวในการยนืยันตวัตน

✓ ขายในนามนติบิคุคล – ใชเ้อกสารจดทะเบยีนบรษัิท/หา้งหุน้สว่น

รูจั้กบญัชีeBay ทัง้ 2 ประเภท

บัญชีeBay Individual บัญชี eBay Business

✓ ใชเ้อกสารบตัรประจ าตวัประชาชนในการยนืยนัตวัตน

✓ ตอ้งเปิดบญัชี eBay ขึน้มากอ่น และกดปุ่ ม 

เพือ่ลงสนิคา้ใหร้ะบบกระตุน้
การสมคัร eBay MP และ
เชือ่ม Payoneer

✓ สมคัร eBay MP และเชือ่ม Payoneer ในขัน้ตอนการเปิดบญัชี eBay ไดเ้ลย

✓ ใชง้านโปรแกรม API เพือ่ขยายรา้นคา้

✓ มสีทิธสิมคัรโครงการ eBay
NextGen เพือ่รับสทิธพิเิษษ

✓ 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


ดวูดิโีอ+ดาวนโ์หลดคูม่อืการสมคัรเป็นผูข้าย eBay

✓ วดิโีอขัน้ตอนการสมัครเปิดบญัชี eBay และ Payoneer
ประเภท Individual และ Business

✓ วธิสีมัคร eBay MP และเชือ่มบญัชี Payoneer

✓ เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการยนืยันตวัตนกบั Payoneer

@eBayThailand

แอดไลนเ์พือ่รบัคูม่อื

ebaythailand.co.th/new-seller-tips/



แคมเปญพเิศษ
ส าหรบัผูข้ายใหม่

กลุม่อะไหลย่นต ์จวิเวลรี่
เพชรพลอย การด์สะสม 

ม ีAM ใหค้ าปรกึษา

คอรส์ออนไลน ์เรยีนฟร ี
ตัง้แตเ่ริม่เปิดบญัช ี

ลงขายสนิคา้ และบรหิารรา้น



25

บทเรยีนออนไลน ์ สอนต ัง้แตเ่ร ิม่ลงขาย จนถงึวธิบีรหิารรา้น ฟร!ี ไมม่คีา่ใชจ้า่ย

วธิลีงขายสนิคา้แบบ Fixed-Priced นโยบายส าคญั ทีผู่ข้ายตอ้งรู!้

eBay Basics ตอ้งรูก้อ่นเริม่ขาย! วธิดีแูลลกูคา้แบบมอืโปร

Listing ทีข่ายด ีมหีนา้ตาอยา่งไร Listing ทีค่วรเลีย่ง ลดเสีย่งบญัชพัีง ภาษีการคา้ระหวา่งประเทษ

เคล็ดลบัการจัดสง่สนิคา้
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Category Limit Bypass

ฟร!ี คา่เปิดรา้น 
eBay Store 
3 เดอืน

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
ในตา่งประเทษ

API Training
เทรนนิง่การใช ้

โปรแกรมบรหิาร
รา้นคา้

โอกาสเขา้รว่ม
แคมเปญพเิษษ
ของ eBay

สทิธพิเิศษ BUSINESS Type
กลุม่อะไหลย่นต ์จวิเวลรี ่เพชรพลอย การด์สะสม 

กลุม่อะไหลย่นต ์จวิเวลรี ่
เพชรพลอย การด์สะสม 

ebaythailand.co.th/ebaynextgen

สมคัรรบัสทิธพิเิศษ ไดท้ี่



เปิดบญัช ีeBay Business
ไดส้ทิธพิเิศษ มากกวา่

Business Type ได ้
Selling Limit 
เพิม่พเิศษ ฟร!ี



1️⃣ ตอ้งเป็นผูข้ายใหม!่ ทีม่บีญัช ีeBay Business Type 
(ทะเบยีนพาณชิยก์จิการเจา้ของคนเดยีวก็ได)้

2️⃣ บญัช ีeBay ตอ้งยนืยันตวัตนและไดรั้บอนุมัตจิาก Payoneer แลว้ 
(eBay MP Activated) 

3️⃣ ตอ้งลงขายสนิคา้ใหม้ ีActive Listing อยา่งนอ้ย 2 ชิน้

4️⃣ กรอกฟอรม์ขอรับสทิธเิพิม่ Selling Limit เป็นภาษาองักฤษ! 
ที ่👉 https://bit.ly/3xbIiPO (ฟอรม์เดยีวกนักบั eBay NextGen)

5️⃣ สง่หลกัฐาน เขา้มาที ่Line: @ebaythailand ไดแ้ก่

5.1 ภาพหนา้จอ Business info (ดตูวัอยา่งในหนา้ถัดไป) 
5.2 ภาพหนา้จอทีเ่ห็นทัง้ eBay ID และ Active Listing (ดตูวัอยา่ง)
5.3 แจง้ eBay ID 
5.4 แจง้ Email ทีก่รอกฟอรม์ และเบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได ้

ทมีงาน eBay Thailand จะน าสง่ eBay ID ของทา่นสูเ่ขา้สูก่ารพจิารณาขอรับ Selling Limit เพิม่ (เงือ่นไขเป็นไปตามทีบ่รษัิทก าหนด
อาท ิตอ้งเป็นบัญชทีีเ่ปิดใหมภ่ายในปี 2022 และยังไมม่ ีAccount Manager เพราะถา้ม ีAM แลว้ ตอ้งไปตดิตอ่แจง้ AM) 

ผูข้ายใหมต่อ้งท า! 5 ข ัน้ตอน เพือ่รบัสทิธิ์

ส าหรับผูข้ายในกลุม่สนิคา้อะไหลย่นต ์
จวิเวลรี ่เพชรพลอย ใหท้ าขอ้ 1 - 4
(เนน้ขอ้ 4) แลว้จะมี AM ตดิตอ่ไปยังทา่น
(ไมต่อ้งท าขอ้ 5)

https://bit.ly/3xbIiPO


ตวัอยา่ง 5.1 : ภาพหนา้จอ Business info
เขา้ไปที่ My eBay > Account Setting > Business info



ตวัอยา่ง 5.2 : ภาพหนา้จอทีเ่ห็นทัง้ eBay ID และ Active Listing



เอกสารทีใ่ชย้นืยนัเพือ่เปิดบญัช ี
eBay Business Type
แบบกจิการเจา้ของคนเดยีว (ทะเบยีนพาณิชย)์

เอกสารทีต่อ้งเตรยีม ใชย้นืยันขอ้มลูในบญัช ี- ความส าคญั ค าแนะน าใหอ้นุมัตผิา่นงา่ย

1 บตัรประชาชน
ใชย้นืยันชือ่ – นามสกลุ 
และ วนัเกดิเจา้ของกจิการ  
วา่ตรงตามทีก่รอกใน eBay, Payoneer

ใชก้ลอ้งมอืถอืถา่ยรปูบัตร และทะเบยีน
พาณชิย ์ใหเ้ห็นครบทัง้ 4 มมุ 
ตวัอกัษรซมูดก็ูยังคมชดั หา้มแตง่ภาพ
ไมต่อ้งแปลเอกสาร ไมต่อ้งลงชือ่ก ากับ 
ใหส้ง่ภาพสด ไปยัง Payoneer.com2

ทะเบยีนพาณิชย ์
(จะเป็นของกจิการทีม่อียูแ่ลว้ 
หรอืจดใหมก่็ได)้ 

ใชย้นืยัน “ชือ่กจิการ” Business Name
“ทีอ่ยูใ่นบญัช ีตรงตามทะเบยีนพาณิชย”์ 
และยนืยัน “เลขทะเบยีนพาณิชย”์ 
ตามทีก่รอกไวใ้นบญัช ีeBay, Payoneer

3 บญัชธีนาคาร ของเจา้ของ
กจิการ (ใชบ้ญัชบีคุคลได)้

ใชส้ าหรับถอนเงนิออกจาก Payoneer ไมต่อ้งสง่เอกสารใดๆ ไปยนืยัน เพราะ
ระบบจะยนืยัน Real-time ขณะทีท่า่น
กรอกขอ้มลู4 บตัรเครดติ /เดบติ VISA, 

MasterCard เทา่นัน้
ใชส้ ารองจา่ยคา่ธรรมเนยีมใน eBay 
ควรมอีายใุชง้านเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน



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 ประเทษตา่งๆ 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

Payoneer Fees+



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 ่12.9%
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 ่14.2%

ตวัอยา่ง - Trading Cards, Motors, เสือ้ผา้ FVF% by Category  คอื 12.9% (Basic Store ลดเหลอื 12%)
- Category ที ่FVF% สงูสดุคอื Watches, Handbags  อยูท่ี ่15% ซึง่ถา้มรีา้น Basic Store จะลดลงเหลอื 12.5%



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)้ 



35

ลกูคา้จา่ยเงนิเรยีบรอ้ย

ลกูคา้เลอืกดสูนิคา้
ใน Listing

ผูข้ายเตรยีมสนิคา้
ท าฉลากเพือ่จัดสง่

ผูข้ายสง่ของไปยังลกูคา้ดว้ยตวัเอง

ขายอเีบย์ จดัสง่อยา่งไร?

บรษัิทขนสง่สแกน
เพือ่สง่มอบสนิคา้ 
แกล่กูคา้

>>>

@eBayThailand
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แคมเปญพเิศษ
ส าหรบัผูข้ายใหม่

กลุม่อะไหลย่นต ์จวิเวลรี่
เพชรพลอย การด์สะสม 

ม ีAM ใหค้ าปรกึษา

คอรส์ออนไลน ์เรยีนฟร ี
ตัง้แตเ่ริม่เปิดบญัช ี

ลงขายสนิคา้ และบรหิารรา้น
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Register eBay NextGen

ebaythailand.co.th/ebaynextgen

สมคัรรบัสทิธพิเิศษ Business Type*
และรบัเอกสารประกอบการเรยีน ไดท้ ี่

* เมือ่ผา่นการพจิารณาแผนธุรกจิ

กรอกแบบฟอรม์
เป็นภาษาองักฤษ
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ตดิตามขา่วสาร - เคล็ดลบัผูข้าย eBay ไดท้ี ่

@eBayThailand

สแกน QR Code

eBay Thailand

ebaythailand.co.th




