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DEP 

ใบค ำขอลงทะเบียน ttb PromptPay for business 

 

 สมคัรใหม ่  เปล่ียนแปลงเลขท่ีบญัช ี  ยกเลิก 
วนัท่ี  : ……………………………...…………. 

ชื่อผู้ขอใช้บริการ   ภาษาไทย  ...............................................................................................................................................................................................................................                        
                           ภาษาองักฤษ ........................................................................................................................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้า ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า “ผู้ขอใช้บริกำร” มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการพร้อมเพย์ส าหรับธุรกิจ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับเงินแทนเลขท่ีบญัชีของธนาคาร
ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า “ธนำคำร” ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

ข้อมูลบัญชีธนำคำรของผู้ขอใช้บริกำรท่ีใช้ผูก PromptPay กบั เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี (Corporate Tax ID) 

เลขท่ีบญัชีของธนาคาร 
 

--- 

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี  
 

---- 

 
ชื่อผู้ติดต่อส ำหรับบริกำรนี:้ 
ชื่อและนามสกลุ   .................................................................................................................................................................................................................................................. 
อีเมลเพื่อแจ้งผลการด าเนินการ   ............................................................................................................................................................................................................................ 
หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เพื่อรับ SMS แจ้งผลการด าเนินการ................................................................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏในค าขอใช้บริการฉบบันี ้ถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ และตกลงยินยอมผกูพนัตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
ด้านหลงัใบค าขอใช้บริการฉบบันี ้รวมทัง้เงื่อนไขและข้อตกลงใด ๆ ท่ีธนาคารจะก าหนดขึน้ในภายหน้าอนัเกี่ยวกบัการให้บริการ ttb PromptPay for business  เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ
รับเงินแทนเลขท่ีบญัชีของธนาคาร 

   
ตราประทบั (ถ้ามี)   
 
 

ลงชื่อ        ลงชื่อ  

 (                                                                                         )  (                                                                                 ) 
                                                                         ผู้ขอใช้บริการ                  ผู้ขอใช้บริการ 
เอกสำรประกอบ 

• หนงัสือรับรองบริษัท จากสานกังานทะเบยีนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบยีนการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 90 วนั) 

• บตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (หรือส าเนา) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล หรือ ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับมอบหมาย (กรณีหน่วยงานรัฐต้องแนบหนงัสือแต่งตัง้ฯ) 

• กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน มีเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้:  
o หนงัสือมอบอ านาจ (ต้นฉบบั)   
o ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจ พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง 
o ส าเนาบตัรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง 

หมายเหต ุ: ธนาคารจะตรวจสอบข้อมลูการจดทะเบียนนิติบคุคลกบักรมพฒันาธุรกจิการค้า และหากผู้มีอ านาจลงนามไม่ตรงกบัข้อมลูของกรมพฒันาธุรกิจการค้า ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิ
ในการขอเอกสารเพิ่มเติม 
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เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีธนำคำร 
ผู้รับเอกสำร ผู้ตรวจสอบเอกสำร ผู้ด ำเนินกำร 

   

 ลงชื่อ ..........................................................................  ลงชื่อ ..........................................................................  ลงชื่อ .......................................................................... 

 ต าแหน่ง : ...................................................................  ต าแหน่ง : ...................................................................  ต าแหน่ง : ................................................................... 

 วนัท่ี ...........................................................................  วนัท่ี ...........................................................................  วนัท่ี ........................................................................... 
   

 
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร ttb PromptPay for business 

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ ttb PromptPay for business กับธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ธนาคาร” ตามรายละเอียดการให้บริการท่ี
ธนาคารก าหนด โดยตกลงผกูพนัและปฏิบติัตามข้อก าหนดและเงื่อนไขดงันี ้ 

1. ผู้ขอใช้บริการต้องส่งค าขอสมคัรใช้บริการ ttb PromptPay for business ให้กบัธนาคารตามช่องทางและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดได้แก่ สาขา, เจ้าหน้าท่ีบริหารความสมัพนัธ์
ลกูค้าธุรกิจ, เจ้าหน้าท่ีเชี่ยวชาญผลิตภณัฑ์ธุรกรรมการเงินภายในประเทศ  และบริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิง้สาหรับนิติบคุคล (ttb business one / ttb business click) หรือ
ช่องทางอื่นใดท่ีธนาคารจะก าหนด โดยใช้เลขประจ าตวัประชาชน หรือ หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ี หรือ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีของผู้ขอใช้บริการ ตามข้อมลูท่ีมีอยู่ในระบบ
ฐานข้อมลูลกูค้าของธนาคาร หรือก าหนดใช้ข้อมลูอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) เพื่อผูกกบับญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบญัชีอ่ืนของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับ
ธนาคาร ตามท่ีธนาคารก าหนดและภายใต้เงื่อนไขดงัต่อไปนี ้ 
1.1 เลขประจ าตวัประชาชน หรือ หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ี หรือ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี อย่างใดอย่างหน่ึง หรือทัง้สามอย่าง สามารถก าหนดใช้เพื่อผูกกับบญัชีเงิน

ฝากเพียง 1 บญัชีเท่านัน้ 
1.2 บญัชีเงินฝากท่ีจะถกูผกูกบับริการ ttb PromptPay for business ต้องไม่มีสถานะไม่เคลื่อนไหว ปิดบญัชี หรือ ถกูอายดั  
1.3 เลขประจ าตวัประชาชน หรือ หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ี หรือ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของผู้ใช้บริการ ต้องยังไม่ถูกก าหนดใช้ผูกบริการ PromptPay กับบญัชีเงิน

ฝากท่ีผู้ขอใช้บริการมีอยู่กบัสถาบนัการเงินอื่น หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะผกูกับบญัชีเงินฝากของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อสถาบนัการเงินเจ้าของบญัชี
เพื่อท าการยกเลิกรายการ PromptPay ท่ีผกูกบับญัชีนัน้ก่อน 

2. เมื่อธนาคารได้รับค าขอสมัครใช้บริการ ttb PromptPay for business แล้ว ธนาคารจะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารตามเงื่อนไขการลงนามของผู้ขอใช้
บริการโดยธนาคารจะส่งข้อมลูดงักล่าวไปตรวจสอบข้อมลูและลงทะเบียนกบัระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงทะเบียน ttb PromptPay for business ของบริษัทผู้ให้บริการท่ีอยู่
ภายใต้การก ากบัดแูลตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า “ระบบลงทะเบียน”  
ทัง้นีผู้้ขอใช้บริการยอมรับว่าค าขอสมคัรใช้บริการ ttb PromptPay for business จะมีผลหลงัจากท่ีธนาคารได้ตรวจสอบเงื่อนไขการลงนามถกูต้องและครบถ้วนตามท่ีผู้ขอใช้
บริการได้ให้ไว้กับธนาคารเท่านัน้ อน่ึง ธนาคารจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านช่องทางตามข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บริการได้ระบุไว้ในใบค าขอใช้บริการนี ้เมื่อธนาคารได้ตรวจสอบ
ข้อมลูและลงทะเบียนแล้วเสร็จ  

3. ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่า ข้อมลูตามท่ีระบใุนค าขอสมัครใช้บริการ ttb PromptPay for business เป็นข้อมูลของผู้ขอใช้บริการท่ีเป็นปัจจุบนัและถูกต้องตามจริงทุกประการ 
โดยผู้ขอใช้บริการมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายในการขอใช้บริการและการท าธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยอมรับผกูพนัตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้

4. ผู้ขอใช้บริการ ttb PromptPay for business ท่ีลงทะเบียนส าเร็จแล้ว สามารถระบ ุเลขประจ าตวัประชาชน, หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ี, เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีหรือข้อมูล
อื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) แทนการระบเุลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีถกูผกูกบั ttb PromptPay for business นัน้เพื่อการท าธุรกรรม PromptPay ส าหรับบริการรับ
โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากดงักล่าว (เฉพาะรายการเงินโอนในประเทศ) และ บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) รวมถึงบริการ PromptPay อื่นๆท่ีจะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า 
(ถ้ามี) ทัง้นีต้้องไม่เกินจ านวนวงเงินการท าธุรกรรมต่อครัง้และต่อวนัตามหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดงันี ้

4.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงปฎิบติัตามข้อก าหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  หรือการ
กระท าความผิดฐานสนบัสนนุทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายล้างสงูทกุประการ  

4.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงปฎิบติัตามเงื่อนไข กฎ ระเบียบ ของธนาคาร รวมทัง้ที่ธนาคารจะก าหนดขึน้ในภายหน้า และของธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องท่ีก าหนดไว้ส าหรับการโอนเงินด้วยบริการ ttb PromptPay for business ทกุประการ  

5. กรณีท่ีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) ส าหรับ ttb PromptPay for business ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบติัตามเงื่อนไขดงันี ้

5.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการให้บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) ตามข้อตกลงฉบบันี ้เป็นไปเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้บริการเพื่อแจ้งเตือนการ
ช าระค่าสินค้าและบริการเท่านัน้ โดยธนาคารไม่ได้ให้บริการ หรือเป็นตวัแทนทวงถามหนีใ้ห้ผู้ขอใช้บริการแต่อย่างใด 

5.2 ในการใช้บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) ผู้ขอใช้บริการสามารถส่งข้อความแจ้งให้ผู้รับข้อความทราบถึงจ านวนเงินท่ีผู้รับข้อความต้องช าระเงินเท่านัน้ โดยไม่ถือว่า
เป็นการท่ีธนาคารให้ค ารับรองว่าผู้ขอใช้บริการจะได้รับการช าระค่าสินค้าและบริการตามท่ีได้แจ้งไปในข้อความดงักล่าวแต่อย่างใด ซึ่งผู้ช าระเงินอาจจะช าระเงิน
ผ่านช่องทางใดให้แก่ผู้ขอใช้บริการ หรือไม่ช าระเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการก็ได้ และผู้ขอใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ ขอใช้บริการไม่ว่าประการใดๆ 
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รวมทัง้แต่ไม่จ ากัดเฉพาะความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากความผิดพลาด ความล่าช้า หรือความช ารุดบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเหตุ
สดุวิสยัอื่นใด 

5.3 ข้อความที่ผู้ขอใช้บริการส่งถึงผู้รบัข้อความจะต้องเป็นข้อความที่สภุาพ ไม่หยาบคาย ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และไม่ใช้ข้อความใดท่ีผิดวตัถปุระสงค์ของบริการเตือน
เพื่อจ่าย (PayAlert) ทัง้นี ้หากมีข้อความใดท่ีส่งออกไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือ ผู้รับข้อมูล และ/หรือ บุคคลอื่นใด ผู้ขอใช้บริการ ตกลง
รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดแต่เพียงผู้เดียว โดยจะไม่โต้แย้งคดัค้านไม่ว่ากรณีใดๆ 

6. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการท าธุรกรรมเกี่ยวกบับญัชีเงินฝากใด ๆ หากได้มีการระบเุลขประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ี หรือ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี หรือ
ข้อมลูอ่ืนใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) ท่ีผกูกับบญัชีเงินฝากนัน้แล้ว ย่อมมีผลเท่ากับเป็นการระบเุลขท่ีบญัชีเงินฝากและเป็นการท าธุรกรรมกบับญัชีเงินฝากนัน้ 
ๆ และมีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการ  

7. ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งขอยกเลิกการใช้ ttb PromptPay for business เมื่อผู้ขอใช้บริการไม่ใช้งานเลขประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ี หรือ เลขประจ าตวัผู้
เสียภาษีท่ีได้ลงทะเบียนใช้บริการ ttb PromptPay for business ดงักล่าว โดยธนาคารไม่มีหน้าท่ีต้องตรวจสอบข้อมลูดงักล่าวแต่อย่างใด  

8. ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิยกเลิกการใช้บริการ ttb PromptPay for business โดยแจ้งให้ธนาคารทราบตามวิธีการและเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 

9. ธนาคารมีสิทธิระงบัการให้บริการชัว่คราว หรือยกเลิกการให้บริการนีท้ัง้หมด หรือบริการหน่ึงบริการใดภายใต้บริการ ttb PromptPay for business แก่ผู้ขอใช้บริการทนัทีโดย
ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 

9.1 บญัชีเงินฝากท่ีผูกกบับริการ ttb PromptPay for business ถกูปิด ไม่ว่าโดยผู้ขอใช้บริการ หรือโดยธนาคารเน่ืองจากบญัชีถกูปรับสถานะเป็นบญัชีไม่เคลื่อนไหว
จนกระทัง่ถกูปิดลง ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร หรือโดยบคุคลหรือเหตอุื่นใด  

9.2 มีเหตอุันควรสงสยัว่า มีการใช้บริการ ttb PromptPay for business หรือบญัชีเงินฝากที่ถกูผกูกบับริการ ttb PromptPay for business เพื่อหรือในกิจการท่ีอาจ
เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลกัษณะเป็นธุรกรรมท่ีมีลกัษณะผิดปกติ หรือเป็นการฉ้อฉล  หรือทุจริต 
หรือต้องห้ามชดัแจ้งโดยกฎหมาย  

9.3 เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ศาลหรือผู้มีอานาจตามกฎหมาย  
9.4 กรณีท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งลงทะเบียน ttb PromptPay for business ด้วยหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ีซ า้กัน และธนาคารสามารถพิสจูน์ตามเงื่อนไขของธนาคารได้

ว่า ผู้ขอใช้บริการไม่ได้เป็นเจ้าของหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ีดงักล่าวแล้ว 
9.5 กรณีท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใหม่ และธนาคารได้ตรวจสอบตามเงื่อนไขของธนาคารพบว่าหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใหม่ดงักล่าว

ไม่สามารถลงทะเบียน ttb PromptPay for business เพื่อผกูบญัชีเงินฝากเดิมตามเงื่อนไขของธนาคารได้ 

10. กรณีท่ีผู้ขอใช้บริการได้แจ้งเปล่ียนหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ีส าหรับใช้ติดต่อกบัธนาคาร ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ีดงักล่าวจะถกูเปล่ียนให้ผูกกับ
บญัชีเงินฝากที่สมคัรบริการ ttb PromptPay for business แทนหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเดิมโดยอตัโนมัติ ทัง้นี ้หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนท่ีดงักล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
การสมคัรใช้บริการ ttb PromptPay for business ของธนาคาร 

11. ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการขอตรวจสอบกรณีเกิดข้อผิดพลาดของรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การโอนเงินผิดบญัชี (ไม่รวมกรณีท่ีสงสยัว่าเกิดจากการทจุริต) มี
ระยะเวลาการตรวจสอบและแจ้งผลแก่ผู้ขอใช้บริการตามการเปิดเผยก าหนดระยะเวลาด าเนินการของบริการทางการเงินต่างๆ ที่ธนาคารประกาศก าหนด 

12. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ ttb PromptPay for business ของผู้ขอใช้บริการแก่ผู้ ให้บริการ
เครือข่ายโทรคมนาคมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ ttb PromptPay for business ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

13. ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบติัตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี ้รวมทัง้เงื่อนไขในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และตกลงช าระค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการใช้บริการนี ้ตามท่ีธนาคารก าหนดและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศเป็นการทัว่ไปผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ทัง้
ท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้และท่ีธนาคารจะก าหนดขึน้ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามท่ีธนาคารเห็นสมควรทุกประการ โดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้
ด้วย 

14. ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารติดต่อ สอบถาม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของธนาคาร หรือเปิดเผยรายละ เอียดหรือข้อมูลบางประการ
เกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการท่ีธนาคารรับทราบมาแก่บริษัทข้อมลูเครดิต ธนาคารตวัแทนในการท าธุรกรรมตามค าขอใช้บริการฉบบันี ้หรือ บุคคลใดท่ีธนาคารเห็นว่าจ าเป็น หรือ
ตามค าสัง่ของเจ้าพนกังานผู้มีอ านาจตามกฎหมายโดยไม่ต้องขออนญุาตหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบก่อน  

15. ข้อก าหนดและเงื่อนไขฉบบันี ้อยู่ภายใต้บงัคบัและเป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขทัว่ไปส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีถกูผกูกบั ttb PromptPay for business 

 


