
ข้อตกลงและเงื�อนไขการใช้บริการทสิโก้พร้อมเพย์ (TISCO PromptPay) 

 
ข้อตกลงนี �ใช้บงัคบัระหวา่ง บมจ. ธนาคารทิสโก้ซึ!งตอ่ไปนี �เรียกวา่ “ธนาคาร” กบัผู้ ที!ธนาคารอนมุตัิให้เป็นผู้ ใช้บริการ TISCO PromptPay 
ซึ!งตอ่ไปนี �เรียกวา่ “ผู้ขอใช้บริการ” โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื!อนไขการใช้บริการ TISCO PromptPay 
ทกุประการ ดงัตอ่ไปนี � 
 

ข้อ 1. บริการTISCO PromptPay คือการใช้เลขประจําตวัประชาชน หรือหมายเลขโทรศพัท์มือถือ หรือเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของผู้ขอใช้
บริการ แทนการใช้เลขบญัชีธนาคารในการทําธุรกรรมรับเงิน โอนเงิน หรือบริการอื!น ๆ ที!ธนาคารจดัให้มีเพิ!มเติมในภายหน้า 
 

ข้อ 2. ผู้ขอใช้บริการต้องกรอกคําขอดําเนินการบริการ TISCO PromptPay หรือทํารายการสมคัรใช้บริการ TISCO PromptPay (ซึ!งตอ่ไปนี �
จะเรียกรวมว่า “คําขอใช้บริการ”) กบัธนาคารตามช่องทางและวิธีการที!ธนาคารกําหนดได้แก่ ที!ทําการสาขาของธนาคาร ตู้ เอทีเอ็มของ
ธนาคาร หรือช่องทางอื!นใดที!ธนาคารจะกําหนดเพิ!มเติมในภายหน้า สําหรับบุคคลธรรมดาผู้ ขอใช้บริการสามารถใช้เลขประจําตัว
ประชาชน หรือหมายเลขโทรศพัท์มือถืออย่างใดอย่างหนึ!งหรือทั �งสองอย่าง สําหรับนิติบคุคลสามารถใช้เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีเท่านั �น 
ทั �งนี �อาจกําหนดใช้ข้อมลูอื!นใดที!ธนาคารจะมีประกาศให้ทราบเพิ!มเติมในภายหน้า (ถ้ามี) เป็น TISCO PromptPay เพื!อผกูกบับญัชีเงิน
ฝากของผู้ขอใช้บริการที!ได้เปิดไว้กบัธนาคาร ภายใต้เงื!อนไขที!ธนาคารกําหนด 
 
ข้อ 3. ภายใต้ดลุยพินิจในการดําเนินการของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที!มีสญัชาติไทยซึ!งเป็นเจ้าของ
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนักบัธนาคารเทา่นั �น และภายใต้เงื!อนไขดงันี � 

3.1) บญัชีเงินฝากที!ขอใช้บริการ TISCO PromptPay ต้องมีสถานะบญัชีเป็นปกติโดยมชืี!อผู้ขอใช้บริการเป็นเจ้าของบญัชีแตเ่พียงผู้
เดียว เว้นแตธ่นาคารจะกําหนดเป็นอยา่งอื!น 

3.2) กรณีบคุคลธรรมดา ผู้ขอใช้บริการสามารถสมคัรใช้บริการ TISCO PromptPay ด้วยเลขประจําตวัประชาชน และ/หรือหมายเลข
โทรศพัท์มือถือเพื!อใช้แทนเลขที!บญัชีเงินฝากบญัชีใดบญัชีหนึ!งได้แตก่ารสมคัรใช้ 

บริการTISCO PromptPay ด้วยหมายเลขโทรศพัท์มือถือจะใช้หมายเลขโทรศพัท์มือถือได้เพียง1 หมายเลข ตอ่1 บญัชีเงินฝาก
เทา่นั �น ทั �งนี � เว้นแตธ่นาคารจะกําหนดเป็นอยา่งอื!น 

3.3) กรณีนิติบคุคล ผู้ขอใช้บริการสามารถสมคัรใช้บริการ TISCO PromptPay ด้วยเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีเพื!อใช้แทนเลขที!บญัชี
เงินฝากบญัชีใดบญัชีหนึ!งได้ทั �งนี �เว้นแตธ่นาคารจะกําหนดเป็นอยา่งอื!น 

3.4) เลขประจําตวัประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศพัท์มือถือ หรือเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีที!สมคัรขอใช้บริการ PromptPay ณ 
ขณะใดขณะหนึ!งนั �น สามารถขอใช้บริการ PromptPay กบับญัชีเงินฝากได้เพียง 1 บญัชีเท่านั �น โดยเลขประจําตวัประชาชน และ/หรือ
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ หรือเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีดงักลา่วต้องไม่เคยสมคัรใช้บริการ PromptPay กบัธนาคารหรือสถาบนัการเงินอื!น 
เว้นแต่ได้มีการยกเลิกการใช้เลขประจําตวัประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศพัท์มือถือ หรือเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีดงักล่าวในการใช้
บริการ PromptPay ตามวิธีการและเงื!อนไขที!ธนาคารหรือสถาบนัการเงินนั �น ๆ กําหนดแล้ว 
 

ข้อ 4. การลงทะเบียนจะมีผลสาํเร็จ เมื!อธนาคารได้รับคําขอใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ และผ่านการตรวจสอบข้อมลูการสมคัรใช้บริการ 
ตามเกณฑ์ที!ธนาคารกําหนด และผา่นการตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบียนกบั บริษัท เนชั!นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์จํากดั (ซึ!งต่อไปนี �จะเรียกว่า 
“ITMX”) หรือของผู้ ให้บริการอื!นใดที!ธนาคารกําหนด ซึ!งต่อไปนี �เรียกว่า “ระบบลงทะเบียน” เรียบร้อยแล้ว และธนาคารจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน TISCO PromptPay ดงักลา่วให้ผู้ขอใช้บริการทราบผ่านช่องทางที!ผู้ ขอใช้บริการทํารายการ หรือวิธีการอื!นตามที!ธนาคาร
กําหนด 



ข้อ 5. ผู้ขอใช้บริการรับรองวา่ข้อมลูใด ๆ ที!ระบใุนคําขอใช้บริการ หรือเอกสารอื!นใดที!เกี!ยวข้องซึ!งผู้ขอใช้บริการได้แจ้งแก่ธนาคารนั �นเป็น
ข้อมลูจริงที!ถกูต้องสมบรูณ์และเป็นปัจจบุนัสาํหรับการใช้บริการนี �รวมทั �งผู้ขอใช้บริการมีสทิธิ และมีความสามารถตามกฎหมายในการขอ
ใช้บริการและทําธุรกรรมใด ๆ ที!เกี!ยวข้องกบัการขอใช้บริการและการใช้บริการนี �รวมถึงการยอมรับผกูพนัตามข้อตกลงและเงื!อนไขนี � 
 

ข้อ 6. ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ TISCO PromptPay ที!ได้ลงทะเบียนสําเร็จแล้วแทนการระบเุลขที!บญัชีเงินฝากที!ขอใช้บริการนั �น เพื!อการ
รับโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากดงักลา่วสาํหรับรายการเงินโอนในประเทศ ภายในวงเงินตอ่ครั �งและตอ่วนัที!ผู้ขอใช้บริการหรือผู้ โอนเงินกําหนด 
แตต้่องไมเ่กินจํานวนหรือหลกัเกณฑ์ตามข้อกําหนดของธนาคาร 

นอกเหนือไปจากที!กําหนดไว้โดยเฉพาะในข้อตกลงและเงื!อนไขการใช้บริการนี �แล้ว ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการใช้บริการ TISCO 
PromptPay นี �มิได้มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนหรือเปลี!ยนแปลงสิทธิและหน้าที!ใด ๆ ที!ผู้ ขอใช้บริการและธนาคารมีอยู่ต่อกันภายใต้
เงื!อนไขทั!วไปสําหรับการใช้บริการของธนาคารและการเปิดบญัชีเงินฝากที!ถกูผกูกบั TISCO PromptPay แต่ประการใด ทั �งนี �ให้ข้อตกลง
และเงื!อนไขการใช้บริการนี �อยูภ่ายใต้บงัคบัและเป็น สว่นหนึ!งของเงื!อนไขทั!วไปสาํหรับการใช้บริการของธนาคารและการเปิดบญัชีเงินฝาก
ที!ถกูผกูกบั TISCO PromptPay ด้วย 
 

ข้อ 7. ผู้ขอใช้บริการยอมรับวา่การทําธุรกรรมเกี!ยวกบับญัชีเงินฝากใด ๆ หากได้มีการระบ ุTISCO PromptPay ที!ผกูกบับญัชีเงินฝากนั �นแล้ว
ยอ่มมีผลเทา่กบัเป็นการระบเุลขที!บญัชีเงินฝากและเป็นการทําธุรกรรมกบับญัชีเงินฝากนั �น ๆ และมีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการ 
 

ข้อ 8. ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที!จะต้องแจ้งขอยกเลิกการใช้ TISCO PromptPay เมื!อผู้ขอใช้บริการไม่ใช้งานหรือมีการโอนหรือเปลี!ยนตวัผู้
ครอบครองใช้งานหมายเลขโทรศพัท์มือถือที!ได้ลงทะเบียนใช้บริการ TISCO PromptPay ดงักลา่ว โดยธนาคารไม่มีหน้าที!ต้องตรวจสอบ
ข้อมลูดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 

ข้อ 9. ผู้ ขอใช้บริการมีสิทธิเปลี!ยนแปลง ปรับปรุงข้อมลูที!ผูกกับ TISCO PromptPay หรือยกเลิกTISCO PromptPay ได้โดยติดต่อ
เจ้าหน้าที! ณ ธนาคารทิส โก้จํากดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ หรือสาขาอื!น ตามวิธีการและเงื!อนไขที!ธนาคารกําหนด 
 

ข้อ 10. ธนาคารมีสทิธิระงบัการให้บริการชั!วคราว หรือยกเลกิการให้บริการนี � หรือบริการใดภายใต้บริการนี �ไม่ว่าทั �งหมดหรือบางสว่นแก่ผู้
ขอใช้บริการเมื!อใดก็ได้โดยธนาคารจะไมจํ่าาเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบลว่งหน้าสาํหรับในกรณีตอ่ไปนี � 

10.1) บญัชีเงินฝากที!ขอใช้บริการ TISCO PromptPay ถกูปิด ไม่ว่าโดยผู้ขอใช้บริการ หรือโดยธนาคาร เนื!องจากบญัชีถกูปรับ
สถานะเป็นบญัชีขาดการติดตอ่ หรือเงื!อนไขอื!น ๆ ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร 

10.2) เมื!อธนาคารรับทราบวา่หมายเลขโทรศพัท์มือถือที!ขอใช้บริการ TISCO PromptPay ถกูยกเลิกหมายเลข หรือถกูครอบครอง
โดยบุคคลอื!น อนัสมควรเชื!อได้ว่ามีการปลอมแปลง หรือผู้ ขอใช้บริการมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต หรือกระทําการทุจริตใด ๆ ต่อ
ธนาคารหรือบคุคลใด ๆ เป็นเหตใุห้ธนาคารหรือบคุคลใด ๆ ได้รับความเสยีหายหรืออาจได้รับความเสยีหายหรือเหตอืุ!นใด 

10.3) ธนาคารสงสยัหรือเห็นวา่ มีการใช้ TISCO PromptPay หรือบญัชีเงินฝากที!ถกูผกูกบั TISCO PromptPay เพื!อหรือในกิจการ
ที!อาจเป็นการขดัตอ่กฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีลกัษณะเป็นธุรกรรมที!อาจผิดกฎหมาย หรือ
ในลกัษณะที!ผิดปกติหรือเป็นการฉ้อฉล หรือทจุริต หรือขดัตอ่กฎหมาย หรือมีการกระทําที!มิชอบโดยประการใด ๆ 

10.4) ธนาคารต้องปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสั!งศาลหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 
 

ข้อ  11. ธนาคารจะรับผิดชอบสาํหรับความเสยีหายที!เกิดขึ �นในกรณีที!ธนาคารกระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง ซึ!งเป็น
ความเสยีหายที!ตามปกติยอ่มเกิดขึ �นเทา่นั �น แตธ่นาคารไมต้่องรับผิดในความเสยีหายที!เกิดขึ �นจากพฤติการณ์พิเศษ ทั �งนี � ผู้ขอใช้บริการตก
ลงวา่ ไมว่า่ในกรณีใด ๆธนาคารไมต้่องรับผิดชอบในความเสยีหายที!เกิดขึ �นจากสาเหตตุา่งๆ ดงัตอ่ไปนี � 



11.1) ในกรณีที!ผู้ขอใช้บริการปิดบญัชีเงินฝากที!ลงทะเบียนไว้กบับริการนี � อนัมีผลทําให้ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถรับเงินโอนผ่าน
บริการนี � หรือ ทําธุรกรรมเกี!ยวกบับญัชีเงินฝากใด ๆ ที!อาจถกูกําหนดขึ �นในอนาคต 

11.2) กรณีผู้ขอใช้บริการยกเลิกการใช้หมายเลขโทรศพัท์มือถือ หรือเปลี!ยนแปลงการครอบครองหมายเลขโทรศัพท์มือถือที!
ลงทะเบียน และไมไ่ด้แจ้งให้ธนาคารทราบ 

11.3) เหตสุดุวิสยัตา่งๆ หรือเหตกุารณ์ที!ธนาคารไมส่ามารถควบคมุได้ ซึ!งรวมถึงการที!อปุกรณ์ ระบบสื!อสาร หรือการสง่สญัญาณ
เชื!อมตอ่ไมทํ่างาน หรือการรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือจากการกระทําที!ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที!ธนาคารปิ ดให้บริการนี �
เพื!อปรับปรุงหรือบํารุงรักษาระบบ อนัเป็นเหตใุห้ผู้ขอใช้บริการไมส่ามารถใช้บริการนี �ได้ 

11.4) ความลา่ช้า ความผิดพลาด ความบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ หรืออปุกรณ์ต่างๆ ของผู้ขอใช้บริการ หรือของธนาคาร 
หรือของผู้ ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือของ ITMX หรือเครือข่ายการสื!อสารอื!น เว้นแต่ในกรณีที!ความ
ลา่ช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องดงักลา่ว เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงของธนาคาร 

11.5) การที!ผู้ขอใช้บริการไมป่ฏิบตัิตามข้อตกลงของบริการนี � 
 

ข้อ 12. ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือให้ข้อมลูบางสว่นหรือทั �งหมดเกี!ยวกบัผู้ขอใช้บริการ แก่บคุคลหรือนิติ
บคุคลอื!นใดตามความจําเป็นและเหมาะสม หรือเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอใช้บริการในการที!จะได้รับข้อเสนอเกี!ยวกบับริการต่าง ๆ 
และให้ความยินยอมนี �มีผลอยูต่ลอดไป แม้จะได้มีการยกเลกิบริการนี � หรือปิดบญัชีเงินฝากแล้วก็ตาม 
 

ข้อ  13. ผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัและปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื!อนไขการใช้บริการนี �รวมทั �งเงื!อนไขในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร และตกลงชําระคา่ธรรมเนียม คา่บริการ และคา่ใช้จ่ายใด ๆ  ที!เกี!ยวข้องกบัการใช้บริการนี �ตามที!ธนาคารกําหนดและแจ้งให้ผู้ขอใช้
บริการทราบโดยประกาศเป็นการทั!วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ทั �งที!มีอยู่แล้วในขณะนี �และที!ธนาคารจะกําหนดขึ �นใหม่หรือ
เปลี!ยนแปลงในภายหน้าตามที!ธนาคารเห็นสมควรทกุประการ โดยให้ถือเป็นสว่นหนึ!งของข้อตกลงและเงื!อนไขนี �ด้วย 
 

ข้อ14. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี!ยนแปลงเงื!อนไขในการให้บริการตามข้อตกลงและเงื!อนไขการใช้บริการนี �ตามที!ธนาคาร
เห็นสมควร 
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