
 

 

GB Prime Pay  
Service Application Form 

Merchant / Company Information ข้อมลูธุรกิจ/ร้านค้า 
Registered Name 
ชื่อจดทะเบียน (ภาษาไทย/องักฤษ) 

 

Registered Business Address 
ที่อยูต่ามที่จดทะเบียน 

 

Mailing Address 
ที่อยูส่ าหรับการสง่เอกสาร 

 

Business Registration No. 
เลขที่ทะเบียนการค้า 

 Paid up capital                                                    THB 
ทนุจดทะเบียน                                                                    บาท 

Yrs. of Business 
จ านวนปีที่ท าธุรกิจ _________(Yr.) 

Country of Incorporation 
ธุรกิจที่จดัตัง้: TH Other_______ 

Non-profit Org. 
ธุรกิจไมแ่สวงหาก าไร 

Y 
N 

Ownership Type 
ลกัษณะการจดัตัง้ 

 Sole Proprietor เจ้าของคนเดียว  Partnership ห้างหุ้นสว่น  Limited Company บริษัทจ ากดั 

Project Contact ชื่อคนติดตอ่  Email อีเมล์  
Position ต าแหน่ง  Tel. เบอร์โทรศพัท์  
Mobile No. เบอร์มือถือ  Fax เบอร์แฟกซ์  
Director Full Name  
ชื่อของกรรมการผู้จดัการ 

 

Director Thailand Identity Card No. / Passport No. 
เลขที่บตัรประชาชน หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง 

 

Contact Information ข้อมลูของผู้ติดตอ่ 
Website URL http:// Target Launch Date 

วนัที่จะเปิดใช้บริการ 
                 /        / 
        Dวนั/ mmเดือน/ yyปี 

Technical Contact 
ผู้ติดตอ่ฝ่ายIT 

1. ______________________________ 
2. ______________________________ 

Operations Contact 
ผู้ติดตอ่ฝ่ายปฏบิตัิการ 

1. ______________________________ 
2. ______________________________ 

Email อีเมล์ 1. ______________________________ 
2. ______________________________ 

Email อีเมล์ 1. ______________________________ 
2. ______________________________ 

Tel No.  
เบอร์โทร 

1. ______________________________ 
2. ______________________________ 

Tel No.  
เบอร์โทร 

1. ______________________________ 
2. ______________________________ 
(All a/c related issues will be sent to this email) 
ข้อมลูด้านการรับช าระเงินจะสง่ให้ท่ี email นี ้

Financial Contact ผู้ติดตอ่ฝ่ายการเงิน____________________ Email อีเมล์_____________________________ Tel No. โทร___________________ 
 

 

 



 

 

 

Business Information ข้อมลูธุรกิจ 
Business Nature ลกัษณะการท าธุรกิจ  Target Customer ลกูค้าเป้าหมาย  
Products and Services สินค้าและบริการ Current ปัจจบุนั: ______________ Past อดีต: _____________ Non ไมมี่: ______________ 
Online Business ข้อมลูของธุรกิจออนไลน์ 
Courier/Delivery Provider 
ผู้ ให้บริการด้านการสง่สินค้า 

 

Customer service hotline 
เบอร์โทรส าหรับลกูค้า 

 

Any return goods policy? 
มีนโยบายการคืนสินค้าหรือไม ่

Yes ใช ่ No ไมใ่ช่ คืนเงินเต็มจ านวน Fully Refund 
 คืนเงิน.........................% ของยอดซือ้  
หากขอคืนภายในเวลา............วนัหลงัสัง่ซือ้ 

Fulfillment cycle time 
ระยะเวลาทัง้หมดตัง้แตล่กูค้าสัง่ซือ้สินค้าจนสง่สินค้าถึงมือลกูค้า 

________ Day/Week  
วนั/สปัดาห์ 

Receipt? 
มีใบเสร็จหรือไม่ 

Yes ใช ่ No ไมใ่ช่ 

Forecast Monthly Sales 
คาดการณ์ยอดขายตอ่เดือน 

After 3 months 
หลงั 3 เดือน 

After 6 months 
หลงั 6 เดือน 

After 1 year 
หลงั 1 ปี 

Forecast sales volume จ านวนรายการ    
Average transaction amount จ านวนยอดขาย    
Minimum transaction amount  
ยอดรับช าระเงินเฉลี่ยตอ่รายการ 

THB: 

Maximum transaction amount  
ยอดรับช าระเงินสงูสดุตอ่รายการ 

THB: 

Bank Account Information ข้อมลูของบญัชีธนาคาร 
Account Name ชื่อบญัชี  Account Number หมายเลขที่บญัชี  
Bank Name / Branch ธนาคาร / สาขา  Account Type ประเภทบญัชี  
ระยะเวลารับเงินคืนที่ต้องการ  3 วนั  7วนั  15 วนั 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อตกลงในการเปิดใช้บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต 
 

1. เป็นร้านค้าท่ีเป็นบริษัท/ห้างหุ้นสว่น/คณะบคุคล ท่ีจดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมาย และจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านัน้ 
Shop/Business is legally registered with the Department of Business Development, following Thai Law 

2. มีส านกังานท่ีแน่นอนตัง้อยู่ในประเทศไทย มีความเหมาะสมและน่าเช่ือถือ 
There is the permanent and suitable office in Thailand  

3. ท าการจ าหน่ายสินค้า/บริการท่ีไมผ่ิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือขดัตอ่ระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ และสถาบนัออกบตัรเครดิตตา่งๆ โดยประเภท
ธุรกิจต้องห้าม ได้แก่ 
Don’t participate in any of restricted services such as Product or services that constitute, relate to or are ancillary to, in whole or in the part of: 

- ขายยาทกุประเภท Sell all kinds of drugs -      บหุร่ี ยาสบู ยาเส้น  สารเสพติด ทกุชนิด cigarettes, tobacco, tobacco of all kinds 

- การพนนั gambling   -     สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ pirated goods 

- จดัหาคู ่Matchmaking   -     อาวธุ หรือสว่นประกอบของอาวธุ  Weapons or components of weapons 

- สินค้าหรือบริการทกุประเภทท่ีทางกฎระเบียนของธนาคารและเจ้าของบตัรไมอ่นญุาตให้จ าหน่าย 
All of the product or service that are not allowed to sell by Visa Master JCB or directives of any Card association  

- ร้านท่ีมีลกัษณะเป็น  Merchant Aggregator คือ การท่ีร้านค้าเช่ือตอ่ระบบ GB  Prime Pay กบัร้านค้าย่อย (Sub Merchant) หรือเวบ็ไซต์อื่นๆ  
ท่ีไมไ่ด้ผา่นการลงทะเบียนไว้กบัทางบริษัท  
Every kind of multi-levels commission earning structures or Sub Merchant that don’t register with GB Prime pay 

4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงURL ท่ีสมคัรใช้บริการกบัทาง GB Prime Pay หรือ เปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีเคยแจ้งไว้กบัทาง GB Prime Pay ต้องแจ้งให้
ทราบทนัที   
Whenever there is any change in the merchant website URL, which is different from the registered URL as stated on GB Prime Pay Payment Service 
Application Form, I will notify “GB Prime Pay” of the change right away. 

5. GB Prime Pay ให้บริการระบบเฉพาะร้านค้าท่ีสมคัรโดยตรง ไมอ่นญุาตให้น าไปปลอ่ยตอ่ให้แก่บคุคลท่ีสาม 
The GB Prime Pay account and payment service is strictly fined to the company use & do not share them with any third party  

6. ในกรณีท่ีผู้ประกอบการอาจจะท าผิดกฎระเบียบ ข้อตกลง หรือ ละเมิดเง่ือนไขข้างต้น หรือ มีเหตผุลท่ีท าให้น่าสงสยั  
ทางบริษัท โกบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั หรือ ทาง GB Prime Pay  จะต้องกระท าดงันี ้
In the event that if you are suspected or discovered to have violated the above conditions, an immediate action shall be taken by us as follows; 

- บริษัท โกบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการ : Global Prime Corporation Limited reserves the rights to: 
1. ระงบั หรือ ยติุการให้บริการผู้ประกอบการได้ทนัทีโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

Suspend or terminate your merchant account service at any time without further prior notice 

2. ทาง บริษัทฯ ขอคิดคา่ปรับ ตามท่ีเกิดขึน้จริงจากทางเจ้าของบตัร 
Withhold any payment settlement for setting-off any potential fines and penalty imposed by Card Associations 

7. การขอเงินคืนจากลกูค้าทกุกรณี จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของทางร้านค้าเองทกุประการ  
In the case of refund from all customer, It will be the responsibility of the shop/company itself. 

- ร้านค้าจะต้องระบเุง่ือนไขการขอรับเงินคืนไว้อย่างชดัเจน 
The shop must obviously state the terms and condition of refund. 

- การขอรับเงินคืนในทกุกรณี ทางร้านค้าจะต้องติดตอ่ด าเนินการกบัทางธนาคารโดยตรง 
Request a refund in all cases. The merchant must contact the bank directly. 

 
 

 



 

 

 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่ ข้อมลูที่ให้ไว้กบัทางบริษัท โกบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั หรือ GB Prime Pay เป็นข้อมลูที่สมบรูณ์และถกูต้องทกุประการ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทนัที และทางบริษัท โกบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั หรือ GB Prime Pay มีสิทธิตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้

ตลอดเวลา การกระท าทกุอยา่งที่แจ้งในเอกสารนีเ้ป็นข้อมลูจริง และ ถกูต้องตามหลกักฎหมายของประเทศไทยทกุประการ 

I assure you. The information given to Global Prime Corporation Limited or GB Prime Pay is complete and accurate. If there is any change, the company 

will inform you immediately and Global Prime Corporation Limited or GB Prime Pay has the right to check the accuracy of the information at any time. All actions 

described in this document are true and correct in Thai law. 

 

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับเง่ือนไขทัง้หมดทกุข้อข้างต้นพร้อมทัง้จะไมท่ าการใดใดที่ผิดตอ่ข้อตกลงทัง้หมด หากมีสิ่งใดที่ผิดข้อตกลงข้างต้นทางร้านค้าจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบเองทกุประการ 

I acknowledge and agree to abide by all the foregoing and will not do any wrong on all terms. If I do anything wrong out of the agreement above, I will be 
responsible for it in all respects. 

 
 

      ลงช่ือ ................................................................... ผู้มีอ านาจด าเนินการ 
              (                                                                ) 
 
 

Check List Documents 

  1. ใบสมคัรของ GB Prime Pay พร้อมรายละเอียดและลายเซน็ผู้ มีอ านาจลงนาม 
             Sign off Merchant Application form of GB Prime Pay 

  2. ส าเนาหนงัสือรับรองลา่สดุ 1 เดือนและ ส าเนาใบทะเบียนการค้า 
             Copy of Business Registration Company and Certificate (One month updated) 

  3. ส าเนาใบภ.พ 20 
             Copy of Certificate of Vat/Tax (Pho Pho 20) 

  4. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามกรณีท่ีเป็นคนไทย หรือส าเนา
หนงัสือเดนิทางและส าเนาใบอนญุาตท างานภายในประเทศกรณีเป็นคนตา่งชาต ิ
             Copy of ID of authorized person for Thai or Copy of Passport and Work permit for 
foreigner 

  5. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอ านาจลงนามส าหรับธุรกิจเจ้าของคนเดียว 
          Copy of house registration of authorized person who signs on agreement for Sole 
Proprietor 

  6. แผนท่ี / รูปถ่ายด้านหน้าและภายในสถานท่ีประกอบการ (ตรงกบัหนงัสือ
รับรอง) 
          Company’s map (Same address as Business Registration) 

  7. ตวัอย่างหน้าเว็บไซต์, ข้อมลูบริษัท, หน้าแสดงสนิค้า, รายละเอียดสนิค้าหรือ
บริการ รวมถึงสกลุเงิน และหน้ายืนยนัการสัง่ซือ้สนิค้า เพ่ือช าระเงิน 
          Sample of Home Page, Company Information, Product Image, 

Product/Service Description with transaction currency, and Payment Confirmation Page 

  8. สถานท่ีตัง้ของบริษัท 
          Office Location 

  9. เอกสารเพิม่เตมิ 
          Additional document 

 - กรณีท่ีประกอบธุรกิจทอ่งเท่ียวต้องมีใบประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
                        Travel Agency : Copy of Certification  form Tourism Authority of             
                        Thailand 

 - กรณีท่ีประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง ยา ต้องขอใบอนญุาต       
                    จากอย. 
                        Drug and Cosmetic : Copy of Certification form Food and Drug  
                         Administration 
 - กรณีท่ีประกอบธุรกิจนวด สปา ขอใบประกอบธุรกิจท่ีเป็นอนัตรายตอ่ 
                    สขุภาพ 
                       Spa and Massage : Copy of Certification form to do no healthy  
                         business. 

 - กรณีท่ีเป็นธุรกิจ ซือ้-ขาย : ใบตวัแทนอนญุาตจ าหน่ายสนิค้าและบริการ 
                          Trading : License Agreement 

 - เอสารอ่ืนๆท่ีธนาคารขอเพิ่ม 
                        Other document that bank requests

 

ประทบัตราบริษัท 


