
 

 

ข้อก ำหนดและเงือ่นไขกำรใช้บริกำร 
บริกำรพร้อมเพยส์ ำหรับธุรกจิ ททีบีี ttb PromptPay for business 

 
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิารพรอ้มเพยส์ าหรบัธุรกิจ ทีทีบี  ttb PromptPay for business กบัธนาคารทหารไทยธนชาต 

จ ากดั (มหาชน) ซึ่งต่อไปนีเ้รียกวา่ “ธนาคาร” ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารท่ีธนาคารก าหนด โดยตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงันี ้ 
1. ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งสง่ค าขอสมคัรใชบ้รกิาร ttb PromptPay for business ใหก้บัธนาคารตามช่องทางและวิธีการท่ีธนาคาร
ก าหนดไดแ้ก่ สาขา, เจา้หนา้ที่บรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ธุรกจิ, เจา้หนา้ที่เชี่ยวชาญผลิตภณัฑธ์ุรกรรมการเงินภายในประเทศ  
และบรกิารอินเตอรเ์น็ตแบงกก์ิง้สาหรบันิติบคุคล ทีทีบี บิสสิเนสวนั       (ttb business one ) หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะ
ก าหนด โดยใชเ้ลขประจ าตวัประชาชน หรือ หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของผูข้อใชบ้รกิาร ตามขอ้มลู
ที่มีอยู่ในระบบฐานขอ้มลูลกูคา้ของธนาคาร หรือก าหนดใชข้อ้มลูอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหนา้ (ถา้ม)ี เพื่อผกูกบับญัชีเงิน
ฝากออมทรพัย ์หรือบญัชีอื่นของผูข้อใชบ้รกิารท่ีมีอยู่กบัธนาคาร ตามที่ธนาคารก าหนดและภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้ 

1.1 เลขประจ าตวัประชาชน หรือ หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี อย่างใดอยา่งหน่ึง หรือทัง้สาม
อย่าง สามารถก าหนดใชเ้พื่อผกูกบับญัชีเงินฝากเพียง 1 บญัชีเทา่นัน้ 
1.2 บญัชีเงินฝากที่จะถกูผกูกบับรกิาร ttb PromptPay for business ตอ้งไม่มีสถานะไม่เคลื่อนไหว ปิดบญัชี หรือ ถกูอายดั  
1.3 เลขประจ าตวัประชาชน หรือ หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของผูใ้ชบ้รกิาร ตอ้งยงัไม่ถกู
ก าหนดใชผ้กูบรกิาร PromptPay กบับญัชีเงินฝากที่ผูข้อใชบ้รกิารมีอยู่กบัสถาบนัการเงินอื่น หากผูข้อใช้บรกิารประสงคจ์ะผกู
กบับญัชีเงินฝากของธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งติดต่อสถาบนัการเงินเจา้ของบญัชเีพื่อท าการยกเลิกรายการ PromptPay ที่ผกู
กบับญัชีนัน้ก่อน 
 

2. เมื่อธนาคารไดร้บัค าขอสมคัรใชบ้รกิาร ttb PromptPay for business แลว้ ธนาคารจะตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้นของ
เอกสารตามเงื่อนไขการลงนามของผูข้อใชบ้รกิารโดยธนาคารจะสง่ขอ้มลูดงักล่าวไปตรวจสอบขอ้มลูและลงทะเบียนกบัระบบ
คอมพิวเตอรเ์พื่อการลงทะเบียนบรกิาร ttb PromptPay for business ของบรษิัทผูใ้หบ้รกิารท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ซึ่งต่อไปนีเ้รยีกวา่ “ระบบลงทะเบียน”  
ทัง้นีผู้ข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าค าขอสมคัรใชบ้รกิาร ttb PromptPay for business จะมีผลหลงัจากที่ธนาคารไดต้รวจสอบเงื่อนไข
การลงนามถกูตอ้งและครบถว้นตามที่ผูข้อใชบ้รกิารไดใ้หไ้วก้บัธนาคารเท่านัน้ อนึ่ง ธนาคารจะแจง้ผลการลงทะเบียนผ่านช่องทาง
ตามขอ้มลูที่ผูข้อใชบ้รกิารไดร้ะบไุวใ้นใบค าขอใชบ้รกิารนี ้เมื่อธนาคารไดต้รวจสอบขอ้มลูและลงทะเบียนแลว้เสรจ็  
 
3. ผูข้อใชบ้รกิารขอรบัรองวา่ ขอ้มลูตามที่ระบใุนค าขอสมคัรใชบ้รกิาร ttb PromptPay for business เป็นขอ้มลูของผูข้อใชบ้รกิาร
ที่เป็นปัจจบุนัและถกูตอ้งตามจรงิทกุประการ โดยผูข้อใชบ้รกิารมสิีทธิและความสามารถตามกฎหมายในการขอใชบ้รกิารและการ
ท าธุรกรรมใด  ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการยอมรบัผกูพนัตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขนี ้
 
4. ผูข้อใชบ้รกิาร ttb PromptPay for business ที่ลงทะเบียนส าเรจ็แลว้ สามารถระบ ุเลขประจ าตวัประชาชน, หมายเลข
โทรศพัทเ์คลื่อนที่, เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีหรือขอ้มลูอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหนา้ (ถา้ม)ี แทนการระบเุลขที่บญัชีเงิน
ฝากที่ถกูผกูกบั ttb PromptPay for business นัน้เพื่อการท าธุรกรรม PromptPay ส าหรบับรกิารรบัโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก
ดงักล่าว (เฉพาะรายการเงินโอนในประเทศ) และ บรกิารเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) รวมถงึบรกิาร PromptPay อื่น ๆที่จะประกาศ



 

 

เพิ่มเติมในภายหนา้ (ถา้มี) ทัง้นีต้อ้งไม่เกินจ านวนวงเงินการท าธรุกรรมต่อครัง้และต่อวนัตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนด โดยมี
เงื่อนไขเพิ่มเตมิดงันี ้

4.1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงปฎิบตัติามขอ้ก าหนดภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน การสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือการกระท าความผิดฐานสนบัสนนุทางการเงินแก่การแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้ง
สงูทกุประการ  
4.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงปฎิบตัติามเงื่อนไข กฎ ระเบียบ ของธนาคาร รวมทัง้ที่ธนาคารจะก าหนดขึน้ในภายหนา้ และของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งที่ก าหนดไวส้ าหรบัการโอนเงินดว้ยบรกิาร ttb PromptPay for business 
ทกุประการ  

 
5. กรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะใชบ้รกิารเตือนเพื่อจา่ย (PayAlert) ส าหรบั TTB PromptPay for Business ผูข้อใชบ้รกิารตกลง
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขดงันี ้

5.1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัวา่การใหบ้รกิารเตือนเพื่อจา่ย (PayAlert) ตามขอ้ตกลงฉบบันี ้เป็นไปเพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารเพื่อแจง้เตือนการช าระค่าสินคา้และบรกิารเทา่นัน้ โดยธนาคารไม่ไดใ้หบ้รกิาร หรือเป็นตวัแทนทวง
ถามหนีใ้หผู้ข้อใชบ้รกิารแต่อย่างใด 
5.2 ในการใชบ้รกิารเตือนเพื่อจา่ย (PayAlert) ผูข้อใชบ้รกิารสามารถส่งขอ้ความแจง้ใหผู้ร้บัขอ้ความทราบถึงจ านวนเงินท่ี
ผูร้บัขอ้ความตอ้งช าระเงินเท่านัน้ โดยไม่ถือวา่เป็นการท่ีธนาคารใหค้  ารบัรองว่าผูข้อใชบ้รกิารจะไดร้บัการช าระค่าสินคา้และ
บรกิารตามที่ไดแ้จง้ไปในขอ้ความดงักล่าวแต่อยา่งใด ซึง่ผูช้  าระเงินอาจจะช าระเงินผ่านช่องทางใดใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร หรือไม่
ช าระเงินใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารก็ได ้และผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งรบัผิดชอบต่อผูข้อใชบ้รกิารไม่วา่ประการใด ๆ 
รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึน้จากความผิดพลาด ความลา่ชา้ หรือความช ารุดบกพรอ่งของระบบ
คอมพิวเตอร ์ระบบอิเล็กทรอนิกส ์หรือเหตสุดุวิสยัอื่นใด 
5.3 ขอ้ความที่ผูข้อใชบ้รกิารส่งถึงผูร้บัขอ้ความจะตอ้งเป็นขอ้ความที่สภุาพ ไม่หยาบคาย ไม่เขา้ข่ายผิดกฎหมาย และไม่ใช้
ขอ้ความใดที่ผิดวตัถปุระสงคข์องบรกิารเตือนเพื่อจา่ย (PayAlert) ทัง้นี ้หากมีขอ้ความใดที่ส่งออกไปแลว้ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ธนาคาร และ/หรือ ผูร้บัขอ้มลู และ/หรือ บคุคลอื่นใด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผิดชอบคา่เสียหายที่เกิดขึน้ทัง้หมดแต่
เพียงผูเ้ดียว โดยจะไม่โตแ้ยง้คดัคา้นไม่วา่กรณีใด ๆ 

 
6. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัวา่การท าธุรกรรมเก่ียวกบับญัชเีงินฝากใด ๆ หากไดม้ีการระบเุลขประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลข
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี หรือขอ้มลูอื่นใดที่จะประกาศเพิม่เตมิในภายหนา้ (ถา้ม)ี ที่ผกูกบับญัชเีงินฝากนัน้
แลว้ ย่อมมีผลเทา่กบัเป็นการระบเุลขที่บญัชีเงินฝากและเป็นการท าธุรกรรมกบับญัชีเงินฝากนัน้  ๆ และมีผลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิาร
ทกุประการ  
 
7. ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแจง้ขอยกเลิกการใช ้ttb PromptPay for business เมื่อผูข้อใชบ้รกิารไม่ใชง้านเลขประจ าตวัประชาชน หรือ
หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ หรือ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีที่ไดล้งทะเบียนใชบ้รกิาร ttb PromptPay for business ดงักลา่ว โดย
ธนาคารไมม่ีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบขอ้มลูดงักลา่วแต่อยา่งใด  
 
8. ผูข้อใชบ้รกิารมีสิทธิยกเลิกการใชบ้รกิาร ttb PromptPay for business โดยแจง้ใหธ้นาคารทราบตามวิธีการและเงื่อนไขที่
ธนาคารก าหนด 



 

 

 
9. ธนาคารมีสิทธิระงบัการใหบ้รกิารชั่วคราว หรือยกเลิกการใหบ้รกิารนีท้ัง้หมด หรือบรกิารหนึ่งบรกิารใดภายใตบ้รกิาร ttb 
PromptPay for business แก่ผูข้อใชบ้รกิารทนัทีโดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด ในกรณี
ดงัต่อไปนี ้ 

9.1 บญัชีเงินฝากที่ผกูกบับรกิาร ttb PromptPay for business ถกูปิด ไม่ว่าโดยผูข้อใชบ้รกิาร หรือโดยธนาคารเนื่องจาก
บญัชีถกูปรบัสถานะเป็นบญัชีไมเ่คลื่อนไหวจนกระทั่งถกูปิดลง ตามหลกัเกณฑข์องธนาคาร หรือโดยบคุคลหรือเหตอุื่นใด  
9.2 มีเหตอุนัควรสงสยัว่า มกีารใชบ้รกิาร ttb PromptPay for business หรือบญัชีเงินฝากที่ถกูผกูกบับรกิาร TTB 
PromptPay เพื่อหรือในกจิการท่ีอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรยีบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมี
ลกัษณะเป็นธุรกรรมที่มีลกัษณะผิดปกติ หรือเป็นการฉอ้ฉล หรือทจุรติ หรือตอ้งหา้มชดัแจง้โดยกฎหมาย  
9.3 เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งศาลหรือผูม้ีอานาจตามกฎหมาย  
9.4 กรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารแจง้ลงทะเบยีน ttb PromptPay for business ดว้ยหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ซ  า้กนั และธนาคาร
สามารถพิสจูนต์ามเงื่อนไขของธนาคารไดว้่า ผูข้อใชบ้รกิารไม่ไดเ้ป็นเจา้ของหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดงักล่าวแลว้ 
9.5 กรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารแจง้เปล่ียนหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ใหม่ และธนาคารไดต้รวจสอบตามเงื่อนไขของธนาคารพบวา่
หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ใหม่ดงักล่าวไม่สามารถลงทะเบียน ttb PromptPay for business เพื่อผกูบญัชีเงินฝากเดิมตาม
เงื่อนไขของธนาคารได ้
 

10. กรณีที่ผูข้อใชบ้รกิารไดแ้จง้เปล่ียนหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ส  าหรบัใชต้ดิต่อกบัธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าหมายเลข
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ดงักลา่วจะถูกเปล่ียนใหผ้กูกบับญัชเีงินฝากที่สมคัรบรกิาร ttb PromptPay for business แทนหมายเลข
โทรศพัทเ์คลื่อนที่เดิมโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี ้หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการสมคัรใชบ้รกิาร ttb 
PromptPay for business ของธนาคาร 
 
11. ผูข้อใชบ้รกิารรบัทราบว่าการขอตรวจสอบกรณีเกิดขอ้ผิดพลาดของรายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์เช่น การโอนเงินผิด
บญัชี (ไม่รวมกรณีที่สงสยัว่าเกิดจากการทจุรติ) มีระยะเวลาการตรวจสอบและแจง้ผลแก่ผูข้อใชบ้รกิารตามการเปิดเผยก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการของบรกิารทางการเงินต่าง ๆ ที่ธนาคารประกาศก าหนด 
 
12. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยินยอมใหธ้นาคารเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการใชบ้รกิาร ttb PromptPay for 
business ของผูข้อใชบ้รกิารแก่ผูใ้หบ้รกิารเครือข่ายโทรคมนาคมที่เก่ียวขอ้งเพื่อประโยชนใ์นการใชบ้รกิาร ttb PromptPay for 
business ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 
13. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้รกิารนี ้รวมทัง้เงื่อนไขในการใชบ้รกิารอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคาร และตกลงช าระค่าธรรมเนียม คา่บรกิาร และค่าใชจ้า่ยใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชบ้รกิารนี ้ตามที่ธนาคารก าหนดและ
แจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบโดยประกาศเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ทัง้ที่มีอยู่แลว้ในขณะนี ้และที่ธนาคารจะ
ก าหนดขึน้ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในภายหนา้ตามที่ธนาคารเห็นสมควรทกุประการ โดยใหถื้อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขนีด้ว้ย 
 



 

 

14. ผูข้อใชบ้รกิารยินยอมใหธ้นาคารติดต่อ สอบถาม ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร หรือ
เปิดเผยรายละเอยีดหรือขอ้มลูบางประการเก่ียวกบัผูข้อใชบ้รกิารที่ธนาคารรบัทราบมาแก่บรษิัทขอ้มลูเครดิต ธนาคารตวัแทนใน
การท าธุรกรรมตามค าขอใชบ้รกิารฉบบันี ้หรือ บคุคลใดที่ธนาคารเห็นว่าจ าเป็น หรือตามค าสั่งของเจา้พนกังานผูม้ีอ  านาจตาม
กฎหมายโดยไม่ตอ้งขออนญุาตหรือแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบก่อน  
 

15. ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขฉบบันี ้อยู่ภายใตบ้งัคบัและเป็นส่วนหนึง่ของเงื่อนไขทั่วไปส าหรบัผลิตภณัฑท์ี่ถกูผกูกบั ttb 
PromptPay for business  


