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DEP 

 

ใบค ำขอลงทะเบียน TMB PromptPay for Business ส ำหรับนิติบุคคล 
 

 สมคัรใหม ่  เปล่ียนแปลงเลขท่ีบญัชี  ยกเลิก 
วนัท่ี  : ……………………………...……………… 

ช่ือผูข้อใชบ้ริกำร ภำษำไทย  ..............................................................................................................................................................................................................................                        
                           ภำษำองักฤษ ........................................................................................................................................................................................................................... 
 

ขำ้พเจำ้ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ผู้ขอใช้บริกำร” มีควำมประสงค์ขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริกำรพร้อมเพยส์ ำหรับนิติบุคคล เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรรับเงินแทนเลขท่ีบญัชีของ
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ธนำคำร” ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ข้อมูลบัญชีธนำคำรของผู้ขอใช้บริกำรท่ีใช้ผูก PromptPay กับ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี (Corporate Tax ID) 

เลขท่ีบญัชีของธนำคำร 
 

--- 

เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี  
 

---- 
 

 

ช่ือผู้ติดต่อส ำหรับบริกำรน้ี: 
ช่ือและนำมสกุล ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................. 
อีเมลเพื่อ แจง้ผลกำรด ำเนินกำร ...................................................................................................................................................................................... ......................................................................... 
หมำยเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพื่อรับ SMS แจง้ผลกำรด ำเนินกำร............................................................................................................................. ....................................................................... 

 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำ ขอ้ควำมต่ำง ๆ ท่ีปรำกฏในค ำขอใชบ้ริกำรฉบบัน้ี ถูกตอ้งและเป็นควำมจริงทุกประกำร และตกลงยินยอมผูกพนัตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงกำรใชบ้ริกำร
ดำ้นหลงัใบค ำขอน้ี รวมทั้งเง่ือนไขและขอ้ตกลงใด ๆ ท่ีธนำคำรจะก ำหนดขึ้นในภำยหนำ้อนัเก่ียวกบักำรให้บริกำร TMB PromptPay for Business  เพื่อใชเ้ป็นช่องทำงในกำรรับเงินแทน
เลขท่ีบญัชีของธนำคำร 

   
                                                                                                          ตรำประทบั (ถำ้มี)   
 

ลงช่ือ         ลงช่ือ  

 (                                                                                         )  (                                                                                        ) 

                                                                                    ผูข้อใช้บริกำร                  ผูข้อใชบ้ริกำร 

เอกสำรประกอบ 

• หนงัสือรับรองบริษทั จำกสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั กรมทะเบียนกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์(ไม่เกิน 90 วนั) 
• บตัรประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (หรือส ำเนำ) ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บมอบหมำย (กรณีหน่วยงำนรัฐตอ้งแนบหนงัสือแต่งตั้งฯ) 
• กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน มีเอกสำรเพิ่มเติมดงัน้ี :  

o หนงัสือมอบอ ำนำจ (ตน้ฉบบั)   
o ส ำเนำบตัรประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ พร้อมเซ็นรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
o ส ำเนำบตัรประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจ พร้อมเซ็นรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

หมำยเหตุ : ธนำคำรจะตรวจสอบขอ้มูลกำรจดทะเบียนนิติบุคคลกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ และหำกผูม้ีอ ำนำจลงนำมไม่ตรงกบัขอ้มูลของกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรขอเอกสำรเพิ่มเติม 

 
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร 

ผู้รับเอกสำร ผู้ตรวจสอบเอกสำร ผู้ด ำเนินกำร 

   

 ลงช่ือ :.........................................................................................................  ลงช่ือ :.........................................................................................................  ลงช่ือ :......................................................................................................... 

 ต ำแหน่ง : ..................................................................................................  ต ำแหน่ง : ..................................................................................................  ต ำแหน่ง : .................................................................................................. 

 วนัท่ี ............................................................................................................  วนัท่ี ............................................................................................................  วนัท่ี .............................................................................................................. 
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DEP 

 

ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรใช้บริกำร TMB PromptPay for Business 
ผูข้อใช้บริกำรตกลงใช้บริกำร TMB PromptPay for Business กบัธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ธนำคำร” ตำมรำยละเอียดกำรให้บริกำรท่ีธนำคำร

ก ำหนด โดยตกลงผูกพนัและปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขดงัน้ี  
1. ผูข้อใช้บริกำรตอ้งส่งค ำขอสมคัรใช้บริกำร TMB PromptPay for Business ให้กบัธนำคำรตำมช่องทำงและวิธีกำรท่ีธนำคำรก ำหนดไดแ้ก่ สำขำ, เจำ้หน้ำท่ีบริหำรควำมสัมพนัธ์

ลูกคำ้ธุรกิจ, เจำ้หนำ้ท่ีเช่ียวชำญผลิตภณัฑ์ธุรกรรมกำรเงินภำยในประเทศ  และบริกำรอินเตอร์เน็ตแบงกก้ิ์งสำหรับนิติบุคคล (Business CLICK) หรือ ทีเอ็มบี บิสิเนส ทชั (BIZ 
TOUCH) หรือช่องทำงอ่ืนใดท่ีธนำคำรจะก ำหนด โดยใชเ้ลขประจ ำตวัประชำชน หรือ หมำยเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีของผูข้อใชบ้ริกำร ตำมขอ้มูลท่ี
มีอยู่ในระบบฐำนขอ้มูลลูกคำ้ของธนำคำร หรือก ำหนดใช้ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจะประกำศเพิ่มเติมในภำยหน้ำ (ถำ้มี) เพื่อผูกกบับญัชีเงินฝำกออมทรัพย ์หรือบญัชีอื่นของผูข้อใช้
บริกำรท่ีมีอยูก่บัธนำคำร ตำมท่ีธนำคำรก ำหนดและภำยใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  
1.1 เลขประจ ำตวัประชำชน หรือ หมำยเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง หรือทั้งสำมอยำ่ง สำมำรถก ำหนดใชเ้พื่อผูกกบับญัชีเงินฝำก

เพียง 1 บญัชีเท่ำนั้น 
1.2 บญัชีเงินฝำกท่ีจะถูกผูกกบับริกำร TMB PromptPay for Business ตอ้งไม่มีสถำนะไม่เคล่ือนไหว ปิดบญัชี หรือ ถูกอำยดั  
1.3 เลขประจ ำตวัประชำชน หรือ หมำยเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีของผูใ้ชบ้ริกำร ตอ้งยงัไม่ถูกก ำหนดใชผู้กบริกำร PromptPay กบับญัชีเงินฝำก

ท่ีผูข้อใชบ้ริกำรมีอยูก่บัสถำบนักำรเงินอื่น หำกผูข้อใชบ้ริกำรประสงค์จะผูกกบับญัชีเงินฝำกของธนำคำร ผูข้อใชบ้ริกำรตอ้งติดต่อสถำบนักำรเงินเจำ้ของบญัชีเพื่อท ำ
กำรยกเลิกรำยกำร PromptPay ท่ีผูกกบับญัชีนั้นก่อน 

2. เมื่อธนำคำรไดรั้บค ำขอสมคัรใช้บริกำร TMB PromptPay for Business แลว้ ธนำคำรจะตรวจสอบควำมถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสำรตำมเง่ือนไขกำรลงนำมของผูข้อใช้
บริกำรโดยธนำคำรจะส่งขอ้มูลดงักล่ำวไปตรวจสอบขอ้มูลและลงทะเบียนกบัระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำรลงทะเบียน PromptPay for Business ของบริษทัผูใ้ห้บริกำรท่ีอยูภ่ำยใต้
กำรก ำกบัดูแลตำมท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ระบบลงทะเบียน”  
ทั้งน้ีผูข้อใชบ้ริกำรยอมรับว่ำค ำขอสมคัรใชบ้ริกำร TMB PromptPay for Business จะมีผลหลงัจำกท่ีธนำคำรไดต้รวจสอบเง่ือนไขกำรลงนำมถูกตอ้งและครบถว้นตำมที่ผูข้อใช้
บริกำรไดใ้ห้ไวก้บัธนำคำรเท่ำนั้น อน่ึง ธนำคำรจะแจง้ผลกำรลงทะเบียนผ่ำนช่องทำงตำมขอ้มูลท่ีผูข้อใช้บริกำรไดร้ะบุไวใ้นใบค ำขอใช้บริกำรน้ี เมื่อธนำคำรไดต้รวจสอบ
ขอ้มูลและลงทะเบียนแลว้เสร็จ  

3. ผูข้อใชบ้ริกำรขอรับรองว่ำ ขอ้มูลตำมท่ีระบุในค ำขอสมคัรใชบ้ริกำร TMB PromptPay for Business เป็นขอ้มูลของผูข้อใช้บริกำรท่ีเป็นปัจจุบนัและถูกตอ้งตำมจริงทุกประกำร 
โดยผูข้อใชบ้ริกำรมีสิทธิและควำมสำมำรถตำมกฎหมำยในกำรขอใชบ้ริกำรและกำรท ำธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรยอมรับผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขน้ี 

4. ผูข้อใช้บริกำร TMB PromptPay for Business ท่ีลงทะเบียนส ำเร็จแลว้ สำมำรถระบุ เลขประจ ำตวัประชำชน, หมำยเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี, เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีหรือขอ้มูลอ่ืน
ใดท่ีจะประกำศเพิ่มเติมในภำยหนำ้ (ถำ้มี) แทนกำรระบุเลขท่ีบญัชีเงินฝำกท่ีถูกผูกกบั TMB PromptPay for Business นั้นเพื่อกำรท ำธุรกรรม PromptPay ส ำหรับบริกำรรับโอน
เงินเขำ้บญัชีเงินฝำกดงักล่ำว (เฉพำะรำยกำรเงินโอนในประเทศ) และ บริกำรเตือนเพื่อจ่ำย (PayAlert) รวมถึงบริกำร PromptPay อ่ืนๆท่ีจะประกำศเพิ่มเติมในภำยหน้ำ (ถำ้มี) 
ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ ำนวนวงเงินกำรท ำธุรกรรมต่อคร้ังและต่อวนัตำมหลกัเกณฑท่ี์ธนำคำรก ำหนด โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติมดงัน้ี 

4.1 ผูข้อใช้บริกำรตกลงปฎิบตัิตำมขอ้ก ำหนดภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย หรือกำร
กระท ำควำมผิดฐำนสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยลำ้งสูงทุกประกำร  

4.2 ผูข้อใชบ้ริกำรตกลงปฎิบตัิตำมเง่ือนไข กฎ ระเบียบ ของธนำคำร รวมทั้งท่ีธนำคำรจะก ำหนดขึ้นในภำยหน้ำ และของธนำคำรแห่งประเทศไทยและกฎหมำยอื่นท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีก ำหนดไวส้ ำหรับกำรโอนเงินดว้ยบริกำร TMB PromptPay for Business ทุกประกำร  

5. กรณีท่ีผูข้อใชบ้ริกำรประสงคจ์ะใชบ้ริกำรเตือนเพื่อจ่ำย (PayAlert) ส ำหรับ TMB PromptPay for Business ผูข้อใชบ้ริกำรตกลงปฏิบตัิตำมเง่ือนไขดงัน้ี 

5.1 ผูข้อใช้บริกำรตกลงและยอมรับว่ำกำรให้บริกำรเตือนเพื่อจ่ำย (PayAlert) ตำมขอ้ตกลงฉบบัน้ี เป็นไปเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูข้อใชบ้ริกำรเพื่อแจง้เตือนกำร
ช ำระค่ำสินคำ้และบริกำรเท่ำนั้น โดยธนำคำรไม่ไดใ้ห้บริกำร หรือเป็นตวัแทนทวงถำมหน้ีให้ผูข้อใชบ้ริกำรแต่อยำ่งใด 

5.2 ในกำรใชบ้ริกำรเตือนเพื่อจ่ำย (PayAlert) ผูข้อใชบ้ริกำรสำมำรถส่งขอ้ควำมแจง้ให้ผูรั้บขอ้ควำมทรำบถึงจ ำนวนเงินท่ีผูรั้บขอ้ควำมตอ้งช ำระเงินเท่ำนั้น โดยไม่ถือว่ำ
เป็นกำรท่ีธนำคำรให้ค  ำรับรองว่ำผูข้อใช้บริกำรจะไดรั้บกำรช ำระค่ำสินคำ้และบริกำรตำมท่ีไดแ้จง้ไปในขอ้ควำมดงักล่ำวแต่อย่ำงใด  ซ่ึงผูช้  ำระเงินอำจจะช ำระเงิน
ผ่ำนช่องทำงใดให้แก่ผูข้อใช้บริกำร หรือไม่ช ำระเงินให้แก่ผูข้อใช้บริกำรก็ได ้และผูข้อใช้บริกำรตกลงว่ำธนำคำรไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อผูข้อใช้บริกำรไม่ว่ำประกำร
ใดๆ รวมทั้งแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจำกควำมผิดพลำด ควำมล่ำช้ำ หรือควำมช ำรุดบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเหตุ
สุดวิสัยอื่นใด 

5.3 ขอ้ควำมที่ผูข้อใช้บริกำรส่งถึงผูรั้บขอ้ควำมจะตอ้งเป็นขอ้ควำมที่สุภำพ ไม่หยำบคำย ไม่เขำ้ข่ำยผิดกฎหมำย และไม่ใชข้อ้ควำมใดท่ีผิดวตัถุประสงค์ของบริกำรเตือน
เพื่อจ่ำย (PayAlert) ทั้งน้ี หำกมีขอ้ควำมใดท่ีส่งออกไปแล้วก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ธนำคำร และ/หรือ ผูรั้บขอ้มูล และ/หรือ บุคคลอื่นใด ผูข้อใช้บริกำรตกลง
รับผิดชอบค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว โดยจะไม่โตแ้ยง้คดัคำ้นไม่ว่ำกรณีใดๆ 

6. ผูข้อใชบ้ริกำรยอมรับว่ำกำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบับญัชีเงินฝำกใด ๆ หำกไดม้ีกำรระบุเลขประจ ำตวัประชำชน หรือหมำยเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หรือ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี หรือ
ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจะประกำศเพิ่มเติมในภำยหนำ้ (ถำ้มี) ท่ีผูกกบับญัชีเงินฝำกนั้นแลว้ ยอ่มมีผลเท่ำกบัเป็นกำรระบุเลขท่ีบญัชีเงินฝำกและเป็นกำรท ำธุรกรรมกบับญัชีเงินฝำกนั้น ๆ 
และมีผลผูกพนัผูข้อใชบ้ริกำรทุกประกำร  
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7. ผูข้อใช้บริกำรตอ้งแจง้ขอยกเลิกกำรใช ้TMB PromptPay for Business เมื่อผูข้อใช้บริกำรไม่ใชง้ำนเลขประจ ำตวัประชำชน หรือหมำยเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ เลขประจ ำตวั
ผูเ้สียภำษีท่ีไดล้งทะเบียนใชบ้ริกำร TMB PromptPay for Business ดงักล่ำว โดยธนำคำรไม่มีหนำ้ท่ีตอ้งตรวจสอบขอ้มูลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด  

8. ผูข้อใชบ้ริกำรมีสิทธิยกเลิกกำรใชบ้ริกำร TMB PromptPay for Business โดยแจง้ให้ธนำคำรทรำบตำมวิธีกำรและเง่ือนไขท่ีธนำคำรก ำหนด 

9. ธนำคำรมีสิทธิระงบักำรให้บริกำรชัว่ครำว หรือยกเลิกกำรให้บริกำรน้ีทั้งหมด หรือบริกำรหน่ึงบริกำรใดภำยใตบ้ริกำร TMB PromptPay for Business แก่ผูข้อใช้บริกำรทนัที
โดยธนำคำรจะแจง้ให้ผูข้อใชบ้ริกำรทรำบตำมเง่ือนไขท่ีธนำคำรก ำหนด ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

9.1 บญัชีเงินฝำกท่ีผูกกบับริกำร TMB PromptPay for Business ถูกปิด ไม่ว่ำโดยผูข้อใชบ้ริกำร หรือโดยธนำคำรเน่ืองจำกบญัชีถูกปรับสถำนะเป็นบญัชีไม่เคล่ือนไหว
จนกระทัง่ถูกปิดลง ตำมหลกัเกณฑข์องธนำคำร หรือโดยบุคคลหรือเหตุอื่นใด  

9.2 มีเหตุอนัควรสงสัยว่ำ มีกำรใชบ้ริกำร TMB PromptPay for Business หรือบญัชีเงินฝำกท่ีถูกผูกกบับริกำร TMB PromptPay เพื่อหรือในกิจกำรท่ีอำจเป็นกำรขดัต่อ
กฎหมำย หรือควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน หรือมีลกัษณะเป็นธุรกรรมท่ีมีลกัษณะผิดปกติ หรือเป็นกำรฉ้อฉล หรือทุจริต หรือตอ้งห้ำมชดั
แจง้โดยกฎหมำย  

9.3 เป็นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค ำส่ังศำลหรือผูม้ีอำนำจตำมกฎหมำย  
9.4 กรณีท่ีผูข้อใช้บริกำรแจง้ลงทะเบียน TMB PromptPay ดว้ยหมำยเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ีซ ้ ำกนั และธนำคำรสำมำรถพิสูจน์ตำมเง่ือนไขของธนำคำรไดว้่ำ ผูข้อใช้

บริกำรไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของหมำยเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดงักล่ำวแลว้ 
9.5 กรณีท่ีผูข้อใชบ้ริกำรแจง้เปล่ียนหมำยเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหม่ และธนำคำรไดต้รวจสอบตำมเง่ือนไขของธนำคำรพบว่ำหมำยเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใหม่ดงักล่ำว

ไม่สำมำรถลงทะเบียน TMB PromptPay เพื่อผูกบญัชีเงินฝำกเดิมตำมเง่ือนไขของธนำคำรได ้

10. กรณีท่ีผูข้อใช้บริกำรไดแ้จง้เปล่ียนหมำยเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ีส ำหรับใช้ติดต่อกบัธนำคำร ผูข้อใชบ้ริกำรยอมรับว่ำหมำยเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ีดงักล่ำวจะถูกเปล่ียนให้ผูกกบั
บญัชีเงินฝำกท่ีสมคัรบริกำร TMB PromptPay for Business แทนหมำยเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเดิมโดยอตัโนมตัิ ทั้งน้ี หมำยเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรสมคัรใชบ้ริกำร TMB PromptPay for Business ของธนำคำร 

11. ผูข้อใช้บริกำรรับทรำบว่ำกำรขอตรวจสอบกรณีเกิดขอ้ผิดพลำดของรำยกำรโอนเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรโอนเงินผิดบญัชี (ไม่รวมกรณีท่ีสงสัยว่ำเกิดจำกกำรทุจริต) มี
ระยะเวลำกำรตรวจสอบและแจง้ผลแก่ผูข้อใชบ้ริกำรตำมกำรเปิดเผยก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรของบริกำรทำงกำรเงินต่ำงๆ ท่ีธนำคำรประกำศก ำหนด 

12. ผูข้อใช้บริกำรตกลงและยินยอมให้ธนำคำรเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือให้ขอ้มูลเก่ียวกับกำรใช้บริกำร TMB PromptPay for Business ของผูข้อใช้บริกำรแก่ผูใ้ห้บริกำร
เครือข่ำยโทรคมนำคมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ในกำรใชบ้ริกำร TMB  PromptPay for Business ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

13. ผูข้อใช้บริกำรตกลงผูกพนัและปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขกำรใช้บริกำรน้ี รวมทั้งเง่ือนไขในกำรใช้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำร และตกลงช ำระค่ำธรรมเนียม 
ค่ำบริกำร และค่ำใชจ้่ำยใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชบ้ริกำรน้ี ตำมท่ีธนำคำรก ำหนดและแจง้ให้ผูข้อใช้บริกำรทรำบโดยประกำศเป็นกำรทัว่ไปผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร ทั้ง
ท่ีมีอยูแ่ลว้ในขณะน้ี และท่ีธนำคำรจะก ำหนดขึ้นใหม่หรือเปล่ียนแปลงในภำยหนำ้ตำมท่ีธนำคำรเห็นสมควรทุกประกำร โดยให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขน้ี
ดว้ย 

14. ผูข้อใชบ้ริกำรยินยอมให้ธนำคำรติดต่อ สอบถำม ให้ขอ้มูลเก่ียวกบักำรให้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ ของธนำคำร หรือเปิดเผยรำยละเอียดหรือขอ้มูลบำงประกำรเก่ียวกบั
ผูข้อใช้บริกำรท่ีธนำคำรรับทรำบมำแก่บริษทัขอ้มูลเครดิต ธนำคำรตวัแทนในกำรท ำธุรกรรมตำมค ำขอฉบบัน้ี หรือ บุคคลใดท่ีธนำคำรเห็นว่ำจ ำเป็น หรือตำมค ำส่ังของเจ้ำ
พนกังำนผูม้ีอ  ำนำจตำมกฎหมำยโดยไม่ตอ้งขออนุญำตหรือแจง้ให้ผูข้อใชบ้ริกำรทรำบก่อน  

15. ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขฉบบัน้ี อยูภ่ำยใตบ้งัคบัและเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขทัว่ไปส ำหรับผลิตภณัฑท่ี์ถูกผูกกบั TMB PromptPay for Business 


