ข้ อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้ บริกำร SCB พร้ อมเพย์
ผู้ขอใช้ บริ การตกลงใช้ บริ การพร้ อมเพย์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ธนาคาร” ตามรายละเอียดการให้ บริ การที่ธนาคารกาหนด โดยตกลงผูกพัน
และปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดและเงื่อนไขดังนี ้
1. ผู้ขอใช้ บริ การต้ องทาคาขอหรื อรายการสมัครใช้ บริ การพร้ อมเพย์กับธนาคารตามช่องทางและวิธีการที่ธนาคารกาหนด ได้ แก่ สาขาของธนาคาร ตู้เอทีเอ็มไทยพาณิชย์
บริ การอินเตอร์ เน็ตแบงก์กิง้ ของธนาคาร หรื อช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะกาหนดเพิ่มเติม โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถกาหนดใช้ เ ลขประจาตัวประชาชนของผู้ขอใช้ บริ การ หรื อ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ขอใช้ บริ การหรื อที่ผ้ ขู อใช้ บริ การมีสิทธิใช้ ตามข้ อกาหนดของธนาคาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทังสองอย่
้
าง หรื อกาหนดใช้ ข้อมูลอื่นใดที่จะมีการ
ประกาศเพิ่มเติมในภายหน้ า (ถ้ ามี) เป็ นพร้ อมเพย์ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อบัญชีเดินสะพัด หรื อกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) หรื อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่
ธนาคารจะกาหนดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “บัญชี” ของผู้ขอใช้ บริ การที่มีอยู่กบั ธนาคาร และภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
1.1
บัญชีที่จะถูกผูกกับพร้ อมเพย์ ต้ องมีสถานะการใช้ บริ การเป็ นปกติ โดยต้ องเป็ นบัญชีที่มีชื่อผู้ขอใช้ บริ การเป็ นเจ้ าของบัญชีคนเดียวและไม่ใช่บญ
ั ชีที่ใช้ เพื่อธุรกิจ
หรื อการค้ า เว้ นแต่ธนาคารจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
1.2
เลขประจาตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถื อแต่ละหมายเลข สามารถกาหนดใช้ เป็ นพร้ อมเพย์ได้ หมายเลขละ 1 พร้ อมเพย์ และต้ องเป็ นหมายเลขที่ยงั
ไม่ถกู กาหนดใช้ เป็ นพร้ อมเพย์ผกู กับบัญชีอื่น ไม่ว่าจะเป็ นบัญชีที่มีอยู่กบั ธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินใด เว้ นแต่ได้ มีการยกเลิกการใช้ เลขประจาตัวประชาชน และ/หรื อ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าวเป็ นพร้ อมเพย์ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดแล้ ว
1.3

1 พร้ อมเพย์ ผูกได้ กบั บัญชี 1 บัญชี (รวมทุกธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินในประเทศไทย)

1.4
บัญชี 1 บัญชี อาจถูกผูกกับหลายพร้ อมเพย์ในเวลาเดียวกันได้ แต่จะผูกกับพร้ อมเพย์ที่เป็ นหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ เพียง 1 หมายเลขเท่านัน้ เว้ นแต่ธนาคาร
จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
2. เมื่อได้ รับคาขอหรื อรายการสมัครใช้ บริ การพร้ อมเพย์แล้ ว ธนาคารจะส่งข้ อมูลการสมัครใช้ บริ การพร้ อมเพย์แต่ละรายการไปทาการตรวจสอบข้ อมูลและลงทะเบียน
พร้ อมเพย์ กับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงทะเบียนพร้ อมเพย์ ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ระบบลงทะเบียน” ของบริ ษัท เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊ กซ์ จากัด หรื อของผู้ให้ บริ การที่ธนาคาร
กาหนด ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ผู้ให้ บริ การระบบลงทะเบียน” ภายในวันเดียวกันกับวันที่ธนาคารได้ รับคาขอหรื อรายการสมัครใช้ บริ การพร้ อมเพย์ของผู้ขอใช้ บริ การ หากธนาคาร
พบว่าข้ อมูลตามคาขอหรื อรายการสมัครใช้ บริ การพร้ อมเพย์ของผู้ขอใช้ บริ การไม่ถกู ต้ องอย่างชัดแจ้ ง ธนาคารมีสทิ ธิแก้ ไขให้ ถกู ต้ องหรื อระงับการลงทะเบียนพร้ อมเพย์ได้ ตามที่
ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบ
อนึ่ง ธนาคารจะแจ้ งผลการลงทะเบียนพร้ อมเพย์ให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบภายในวันเดียวกันกับวันที่ธนาคารได้ รับแจ้ งจากผู้ให้ บริ การระบบลงทะเบียน โดยธนาคารจะส่ง
ข้ อความสัน้ SMS หรื อแจ้ งให้ ทราบผ่านช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะกาหนดเพิ่มเติม
3. ผู้ขอใช้ บริ การขอรับรองว่า ข้ อมูลตามที่ระบุในการสมัครใช้ บริ การพร้ อมเพย์ นันเป็
้ นข้ อมูลจริ งที่ถกู ต้ องสมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั สาหรับการใช้ บริ การนี ้และเป็ นข้ อมูลของ
ผู้ขอใช้ บริ การ และผู้ขอใช้ บริ การมีสทิ ธิและมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้ ข้อมูล รวมถึงการขอใช้ บริ การและทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการขอใช้ บริ การและการใช้
บริ การนี ้ รวมถึงการยอมรับผูกพันตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้
4. พร้ อมเพย์ที่ลงทะเบียนสาเร็ จแล้ ว สามารถระบุหรื อใช้ พร้ อมเพย์แทนการระบุเลขที่บญ
ั ชีที่ถกู ผูกกับพร้ อมเพย์นนเพื
ั ้ ่อการรับโอนเงินเข้ าบัญชีดงั กล่าว รวมถึงการระบุหรื อ
ใช้ เพื่อการเบิกถอน หรื อสัง่ หักเงินหรื อโอนเงินจากบัญ ชีดงั กล่าวไปยังบัญชีใด ๆ ของผู้ขอใช้ บริ การหรื อของบุคคลอื่นใดได้ ตามที่ธนาคารจะทยอยเปิ ดให้ บริ การ ทังนี
้ ้ เฉพาะ
สาหรับรายการเงินโอนในประเทศ และภายในวงเงินต่อครัง้ และต่อวันที่ผ้ ขู อใช้ บริ การกาหนด แต่ต้องไม่เกินจานวนและต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
อนึ่ง ผู้ขอใช้ บริ การยอมรั บและเข้ าใจดีว่า นอกจากที่มีกาหนดไว้ โดยเฉพาะในข้ อกาหนดและเงื่ อนไขนี แ้ ล้ ว การใช้ บริ การนี ม้ ิได้ มีผลเป็ นการยกเลิกเพิกถอนหรื อ
เปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้ าที่ใด ๆ ที่ผ้ ขู อใช้ บริ การและธนาคารที่มีอยู่ตอ่ กันภายใต้ เงื่อนไขทัว่ ไปสาหรับการใช้ บริ การของธนาคารและการเปิ ดบัญชีเงินฝาก และ/หรื อ ข้ อกาหนด
และเงื่อนไขการใช้ บริ การ e-wallet และ/หรื อ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (แล้ วแต่กรณี) ที่ถกู ผูกกับพร้ อมเพย์ และ/หรื อ ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบัญชี
และ/หรื อ การทาธุรกรรมกับบัญชีดงั กล่าว แต่ประการใด
5. ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าการทาธุรกรรมเกี่ ยวกับบัญชีใด ๆ หากได้ มีการระบุพร้ อมเพย์ ที่ผูกกับบัญชี นนั ้ แล้ วย่อมมีผลเท่ากับเป็ นการระบุเลขที่บัญชีและเป็ นการทา
ธุรกรรมกับบัญชีนนั ้ ๆ และมีผลผูกพันผู้ขอใช้ บริ การทุกประการ
6. เป็ นหน้ าที่ของผู้ขอใช้ บริ การที่จะต้ องแจ้ งขอยกเลิกการใช้ พร้ อมเพย์ เมื่อผู้ขอใช้ บริ การไม่ใช้ งานหรื อมีการโอนหรื อเปลี่ยนตัวผู้ครอบครองใช้ งานหมายเลขโทรศัพท์มือถื อ
ที่ได้ ลงทะเบียนใช้ บริ การพร้ อมเพย์ดงั กล่าว โดยธนาคารไม่มีหน้ าที่ต้องตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
7. ผู้ขอใช้ บริ การมีสทิ ธิยกเลิกพร้ อมเพย์อนั ใดอันหนึง่ หรื อยกเลิกการใช้ บริ การพร้ อมเพย์ทงหมดเมื
ั้
่อใดก็ได้ โดยแจ้ งให้ ธนาคารทราบตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ธนาคาร
กาหนด
1

8.

กรณีที่ผ้ ขู อใช้ บริ การประสงค์จะใช้ บริ การเรี ยกเก็บเงินด้ วยพร้ อมเพย์ (Request Money) ผู้ขอใช้ บริ การตกลงปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังนี ้

8.1 ผู้ขอใช้ บริ การตกลงและยอมรับว่า บริ การนี ้เป็ นเพียงการส่ง -รับข้ อความ โดยผู้ขอใช้ บริ การสามารถส่งข้ อความแจ้ งให้ ผ้ รู ับข้ อความทราบถึงจานวนเงิน ที่ ผ้ ูรับ
ข้ อความต้ องชาระเงินเท่านัน้ และผู้รับข้ อความอาจจะชาระเงินผ่านช่ องทางใดให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การหรื อไม่ชาระเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การก็ได้ โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบหาก
ผู้รับข้ อความไม่ได้ ชาระเงินให้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ทังนี
้ ้ ธนาคารไม่ได้ ให้ บริ การหรื อเป็ นตัวแทนทวงถามหนี ้ให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การแต่อย่างใด
8.2 ผู้ขอใช้ บริ การจะใช้ บริ การเรี ยกเก็บเงินด้ วยพร้ อมเพย์นี ไ้ ด้ เมื่ อผู้ขอใช้ บริ การและผู้รับข้ อความได้ ใช้ บริ การพร้ อมเพย์ ที่ผูกกับบัญชี (ในระยะแรก ธนาคารจะ
ให้ บริ การระหว่างพร้ อมเพย์ที่ผกู บัญชีกับธนาคารด้ วยกันก่อน และในระยะต่อไป จะให้ บริ การระหว่างพร้ อมเพย์ที่ผกู บัญชีกบั ธนาคารและธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงิน
อื่นด้ วย) และผู้ขอใช้ บริ การได้ ใช้ บริ การ SCB Easy Application หรื อบริ การอื่นใดตามที่ธนาคารกาหนด เพื่อใช้ เป็ นช่องทางที่จะส่ง-รับข้ อความเรี ยกเก็บเงิน ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การ
ตกลงปฏิบตั ติ ามขันตอนและวิ
้
ธีการตามทีบ่ ริ การ SCB Easy Application หรื อบริ การอื่นใดกาหนดไว้
8.3 ข้ อความที่ผ้ ขู อใช้ บริ การส่งถึงผู้รับข้ อความ จะต้ องเป็ นข้ อความที่สภุ าพ ไม่หยาบคาย ไม่เข้ าข่ายผิดกฎหมาย และไม่ใช้ ข้อความใดที่ผิดวัตถุประสงค์ของบริ การ
เรี ยกเก็บเงินด้ วยพร้ อมเพย์
8.4 หากมีข้อความใดที่ส่งออกไปแล้ วก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และ/หรื อ ผู้รับข้ อมูล และ/หรื อ บุคคลอื่นใด ผู้ขอใช้ บริ การตกลงรับผิดชอบค่าเสียหายที่
เกิดขึ ้นทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียว โดยจะไม่โต้ แย้ งคัดค้ านไม่ว่ากรณีใด ๆ
9. ธนาคารมีสทิ ธิระงับการให้ บริ การชัว่ คราว หรื อยกเลิกการให้ บริ การนี ้ทังหมด
้
หรื อบริ การหนึง่ บริ การใดภายใต้ บริ การนี ้ แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้ งให้
ผู้ขอใช้ บริ การทราบล่วงหน้ า เว้ นแต่ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถแจ้ งล่วงหน้ าได้ ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบโดยเร็ ว
อนึง่ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ธนาคารมีสทิ ธิระงับหรื อยกเลิกการใช้ พร้ อมเพย์ ทันทีที่ธนาคารพบเหตุดงั กล่าวได้
9.1 บัญชีที่ถูกผูกกับพร้ อมเพย์ ถูกปิ ดหรื อถูกยกเลิก ไม่ว่าโดยผู้ขอใช้ บริ การ หรื อโดยธนาคารเนื่องจากบัญชีถกู ปรับสถานะเป็ นบัญชีขาดการติดต่อตามข้ อกาหนด
และเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด หรื อโดยเหตุอื่นใด
9.2

ธนาคารได้ รับแจ้ งผ่านระบบลงทะเบียนว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ เป็ นพร้ อมเพย์นนได้
ั ้ ถกู ยกเลิก แล้ ว

9.3 ธนาคารสงสัยหรื อเห็นว่า ผู้ขอใช้ บริ การมิใช่เจ้ าของหรื อผู้มีสทิ ธิใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรื อ ข้ อมูลอื่นที่ได้ มีการประกาศเพิ่มเติมให้ กาหนดใช้ เป็ นพร้ อมเพย์ได้
(ถ้ ามี) หรื อมีการใช้ พร้ อมเพย์ หรื อบัญชีที่ถูกผูกกับพร้ อมเพย์ เพื่อหรื อในกิจการที่อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรื อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อมี
ลักษณะเป็ นธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมาย หรื อในลักษณะที่ผิดปกติ หรื อเป็ นการฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต หรื อขัดต่อกฎหมาย หรื อบัญชีอินเตอร์ เน็ตแบงก์กิ ้งหรื อโมบายล์แบงก์กิ ้งของผู้ขอ
ใช้ บริ การอาจมีผ้ บู กุ รุ ก (Hacker) หรื อมีการกระทาที่มิชอบโดยประการใด ๆ
9.4

ธนาคารต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ศาลหรื อผู้มีอานาจตามกฎหมาย

10. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงให้ ธนาคารเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ดเผยหรื อให้ ข้อมูลบางประการหรื อทังหมดเกี
้
่ยวกับผู้ขอใช้ บริ การแก่ผ้ ใู ห้ บริ การระบบลงทะเบียน และ/หรื อ ผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์มือถื อ และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ ยวข้ องกับการดาเนินการเพื่อการให้ บริ การพร้ อมเพย์แก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ ได้ ตามที่จาเป็ น ทังนี
้ ้ ผู้ขอใช้ บริ การยอมรับว่าธนาคารไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากความผิดพลาด ล่าช้ า ชารุ ดบกพร่ องของระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรื อ จากการกระทาของผู้ให้ บริ การระบบลงทะเบียน และ/หรื อ
ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์มือถือ และ/หรื อ บุคคลอื่นใดดังกล่าวแต่ประการใดทังสิ
้ ้น
11. ผู้ขอใช้ บริ การตกลงผูกพันและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การนี ้ รวมทังเงื
้ ่อนไขในการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และตกลงชาระค่าธรรมเนียม
ค่าบริ การ และใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ บริ การนี ้ ตามที่ธนาคารกาหนดและแจ้ งให้ ผ้ ขู อใช้ บริ การทราบโดยประกาศเป็ นการทัว่ ไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ทังที
้ ่มี
อยู่แล้ วในขณะนี ้ และที่ธนาคารจะกาหนดขึ ้นใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงในภายหน้ าตามที่ธนาคารเห็นสมควรทุกประการ โดยให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ด้ วย
ทังนี
้ ้ โดยให้ ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริ การ และค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจากบัญชีที่ผกู กับพร้ อมเพย์
12. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ อยู่ภายใต้ บงั คับและเป็ นส่วนหนึง่ ของเงื่อนไขทัว่ ไปสาหรับการใช้ บริ การของธนาคารและการเปิ ดบัญชีเงินฝาก และ/หรื อ ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
การใช้ บริ การ e-wallet และ/หรื อ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (แล้ วแต่กรณี) ที่ถกู ผูกกับพร้ อมเพย์ และ/หรื อ ข้ อกาหนดและเงื่อนไขการใช้ บริ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบัญชี และ/หรื อ การ
ทาธุรกรรมกับบัญชีดงั กล่าวซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะข้ อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิ หน้ าที่ ความรับผิดและข้ อจากัดความรับผิด ของธนาคารและผู้ขอใช้ บริ การตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขดังกล่าวด้ วย
----------------------------------------------------------------------
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