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1.  ค ำหรอืขอ้ควำมในขอ้ก ำหนดน้ี ใหม้คีวำมหมำยตำมทีไ่ดน้ิยำมไวใ้นขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking เวน้แต่
จะไดก้ ำหนดควำมหมำยหรอืใหค้ ำนิยำมศพัทไ์วเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รำกฏโดยชดัแจง้ว่ำมคีวำมหมำยเป็นอย่ำงอื่น
ในขอ้ก ำหนดนี้ 

2. ผูข้อใช้บรกิำรตกลงใชบ้รกิำร SCB Business PromptPay-Registration (บรกิำรพรอ้มเพย์ธุรกจิ-ลงทะเบยีน) ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่ำ 
“บรกิำรพรอ้มเพย์” กบัธนำคำร ตำมรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรที่ธนำคำรก ำหนด โดยผูข้อใชบ้รกิำรตกลงผูกพนัปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดทัว่ไป
ของบรกิำร SCB Transaction Banking และขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร 

3. ผูข้อใชบ้รกิำรต้องท ำค ำขอหรอืรำยกำรสมคัรใชบ้รกิำรพรอ้มเพยก์บัธนำคำรตำมช่องทำงและวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด ไดแ้ก่ สำขำ
ของธนำคำร บรกิำรอนิเตอรเ์น็ตแบงกก์ิง้ของธนำคำร หรอืช่องทำงอื่นใดที่ธนำคำรจะก ำหนดเพิม่เติม โดยผูข้อ ใช้บรกิำรสำมำรถก ำหนดใช ้
เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี หรอืขอ้มลูอื่นใดทีจ่ะมกีำรประกำศเพิม่เตมิในภำยหน้ำ (ถำ้ม)ี เป็นพรอ้มเพยผ์กูกบับญัชเีงนิฝำกออมทรพัยห์รอืบญัชี
เดนิสะพดั ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่ำ “บญัช”ี ของผูข้อใชบ้รกิำรทีม่อียู่กบัธนำคำร และภำยใตเ้งื่อนไขดงันี้ 

3.1  บญัชทีีจ่ะถูกผูกกบัพรอ้มเพย์ ต้องมสีถำนะกำรใชบ้รกิำรเป็นปกต ิโดยต้องเป็นบญัชทีี่มชีื่อผู้ขอใชบ้รกิำรเป็นเจ้ำของบญัชี
เท่ำนัน้ เวน้แต่ธนำคำรจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 

3.2 เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษขีองผูข้อใชบ้รกิำร 1 รำยสำมำรถก ำหนดใชเ้ป็นพรอ้มเพยไ์ด ้1 พรอ้มเพย ์และตอ้งเป็นหมำยเลขทีย่งั 
ไม่ถูกก ำหนดใชเ้ป็นพรอ้มเพยผ์กูกบับญัชอีื่น ไม่ว่ำจะเป็นบญัชทีีม่อียู่กบัธนำคำรพำณิชยห์รอืสถำบนักำรเงนิใด  

3.3 1 พรอ้มเพย ์ผกูไดก้บั 1 บญัช ี(รวมทุกธนำคำรพำณิชยห์รอืสถำบนักำรเงนิในประเทศไทย) เวน้แต่ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
และ/หรอื ธนำคำรจะมขีอ้ก ำหนดเป็นอย่ำงอื่นในภำยหน้ำ 

4. เมื่อไดร้บัค ำขอหรอืรำยกำรสมคัรใชบ้รกิำรพรอ้มเพยแ์ลว้ ธนำคำรจะสง่ขอ้มลูกำรสมคัรใชบ้รกิำรพรอ้มเพยแ์ต่ละรำยกำรไปท ำกำร
ตรวจสอบขอ้มูลและลงทะเบยีนพรอ้มเพย์ กบัระบบคอมพวิเตอรเ์พื่อกำรลงทะเบยีนพร้อมเพย์ ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่ำ “ระบบลงทะเบยีน” ของ
บรษิทั เนชัน่แนล ไอทเีอม็เอ๊กซ ์จ ำกดั หรอืของผูใ้หบ้รกิำรทีธ่นำคำรก ำหนด ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่ำ “ผูใ้หบ้รกิำรระบบลงทะเบยีน” หำกธนำคำร
พบว่ำขอ้มูลตำมค ำขอหรอืรำยกำรสมคัรใชบ้รกิำรพรอ้มเพยข์องผูข้อใชบ้รกิำรไม่ถูกตอ้งอย่ำงชดัแจง้ ธนำคำรมสีทิธแิกไ้ขให้ถูกตอ้งหรอืระงบั 
กำรลงทะเบยีนพรอ้มเพยไ์ด ้ตำมทีธ่นำคำรเหน็สมควร โดยธนำคำรจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบ 

     อน่ึง ธนำคำรจะแจง้ผลกำรลงทะเบยีนพรอ้มเพยใ์หผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบภำยในวนัเดยีวกนักบัวนัทีธ่นำคำรไดร้บัแจง้จำกผูใ้หบ้รกิำร
ระบบลงทะเบยีน โดยธนำคำรจะสง่ขอ้ควำมสัน้ SMS หรอืแจง้ใหท้รำบผ่ำนช่องทำงอื่นใดทีธ่นำคำรจะก ำหนดเพิม่เตมิ 

5.  ผูข้อใช้บรกิำรขอรบัรองว่ำ ขอ้มูลตำมที่ระบุในกำรสมคัรใช้บรกิำรพรอ้มเพย์นัน้เป็นขอ้มูลจรงิที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปจัจุบนั
ส ำหรบักำรใชบ้รกิำรนี้และเป็นขอ้มูลของผูข้อใชบ้รกิำร และผูข้อใชบ้รกิำรมสีทิธแิละมคีวำมสำมำรถตำมกฎหมำยในกำรใชข้อ้มลู รวมถงึกำร
ขอใชบ้รกิำรและท ำธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขอใชบ้รกิำรและกำรใชบ้รกิำรนี้ รวมถงึกำรยอมรบัผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดนี้ 

6.  พรอ้มเพยท์ีล่งทะเบยีนส ำเรจ็แลว้ สำมำรถระบุหรอืใชพ้รอ้มเพยแ์ทนกำรระบุเลขที่บญัชทีี่ถูกผูกกบัพรอ้มเพยน์ัน้เพื่อกำรรบัโอน
เงนิเขำ้บญัชดีงักล่ำว หรอืเพื่อธุรกรรมใดๆ ตำมทีธ่นำคำรจะใหบ้รกิำรต่อไป ทัง้นี้ เฉพำะส ำหรบัรำยกำรเงนิโอนในประเทศ และภำยในวงเงนิ
ต่อครัง้และต่อวนัทีผู่ข้อใชบ้รกิำรก ำหนด แต่ตอ้งไม่เกนิจ ำนวนและตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทีธ่นำคำรก ำหนด 

    อนึ่ง ผูข้อใช้บรกิำรยอมรบัและเขำ้ใจดวี่ำ นอกจำกที่มกี ำหนดไว้โดยเฉพำะในขอ้ก ำหนดนี้แลว้ กำรใชบ้รกิำรนี้มไิด้มผีลเป็นกำร
ยกเลกิ เพกิถอนหรอืเปลีย่นแปลงสทิธแิละหน้ำทีใ่ดๆ ทีผู่้ขอใชบ้รกิำรและธนำคำรมอียู่ต่อกนัภำยใต้เงื่อนไขทัว่ไปส ำหรบักำรใชบ้รกิำรของ
ธนำคำรและกำรเปิดบญัชเีงนิฝำก ทีถู่กผูกกบัพรอ้มเพย ์และ/หรอื ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใชบ้รกิำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ีและ/หรอื 
กำรท ำธุรกรรมกบับญัชดีงักล่ำว แต่ประกำรใด 

7. ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำกำรท ำธุรกรรมเกีย่วกบับญัชใีดๆ หำกไดม้กีำรระบุพรอ้มเพย ์ทีผ่กูกบับญัชนีัน้แลว้ย่อมมผีลเท่ำกบัเป็นกำร
ระบุเลขทีบ่ญัชแีละเป็นกำรท ำธุรกรรมกบับญัชนีัน้ๆ และมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิำรทุกประกำร 

8.  ผูข้อใชบ้รกิำรมสีทิธยิกเลกิกำรใชบ้รกิำรพรอ้มเพยเ์มื่อใดกไ็ด ้โดยแจง้ใหธ้นำคำรทรำบตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของธนำคำร 
9.  ธนำคำรมสีทิธริะงบักำรใหบ้รกิำรชัว่ครำว หรอืยกเลกิกำรใหบ้รกิำรนี้ทัง้หมด หรอืบรกิำรหนึ่งบรกิำรใดภำยใต้บรกิำรนี้ แก่ผูข้อใช้

บรกิำรเมื่อใดกไ็ด ้โดยธนำคำรจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบล่วงหน้ำ เวน้แต่ในกรณีทีธ่นำคำรไม่สำมำรถแจง้ล่วงหน้ำได ้ธนำคำรจะแจง้ใหผู้ข้อใช้
บรกิำรทรำบโดยเรว็ 

 อน่ึง ในกรณีดงัต่อไปนี้ ธนำคำรมสีทิธริะงบัหรอืยกเลกิกำรใชพ้รอ้มเพยท์นัททีีธ่นำคำรพบเหตุดงักล่ำวได ้
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9.1  บญัชทีีถู่กผูกกบัพรอ้มเพย ์ถูกปิดหรอืถูกยกเลกิ ไม่ว่ำโดยผูข้อใชบ้รกิำร หรอืโดยธนำคำรเนื่องจำกบญัชถีูกปรบัสถำนะเป็น
บญัชขีำดกำรตดิต่อตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทีธ่นำคำรก ำหนด หรอืโดยเหตุอื่นใด 

9.2  ธนำคำรสงสยัหรอืเหน็ว่ำ ผูข้อใชบ้รกิำรมใิช่เจำ้ของขอ้มูลทีก่ ำหนดใชเ้ป็นพรอ้มเพย ์หรอืมกีำรใชพ้รอ้มเพย ์หรอืบญัชทีีถู่ก
ผกูกบัพรอ้มเพย ์เพื่อหรอืในกจิกำรทีอ่ำจเป็นกำรขดัต่อกฎหมำย หรอืควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชำชน หรอืมลีกัษณะเป็น
ธุรกรรมที่อำจผดิกฎหมำย หรอืในลกัษณะทีผ่ดิปกติ หรอืเป็นกำรฉ้อฉล หรอืทุจรติ หรอืขดัต่อกฎหมำย หรอืบญัชอีนิเตอรเ์น็ตแบงกก์ิ้งหรอื
โมบำยลแ์บงกก์ิง้ของผูข้อใชบ้รกิำรอำจมผีูบุ้กรุก (Hacker) หรอืมกีำรกระท ำทีม่ชิอบโดยประกำรใดๆ 

9.3  ธนำคำรตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค ำสัง่ศำลหรอืผูม้อี ำนำจตำมกฎหมำย 
10.  ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหธ้นำคำรเกบ็ รวบรวม ใช ้เปิดเผยหรอืใหข้อ้มลูบำงประกำรหรอืทัง้หมดเกีย่วกบัผูข้อใชบ้รกิำรแก่ผูใ้หบ้รกิำร

ระบบลงทะเบยีน และ/หรอื บุคคลอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินกำร เพื่อกำรใหบ้รกิำรพรอ้มเพยแ์ก่ผูข้อใชบ้รกิำร ไดต้ำมทีจ่ ำเป็น ทัง้นี้ ผูข้อ
ใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำธนำคำรไม่ต้องรบัผดิชอบในควำมเสยีหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้จำกควำมผดิพลำด ล่ำชำ้ ช ำรุดบกพร่องของระบบคอมพวิเตอร ์
และ/หรอื จำกกำรกระท ำของผูใ้หบ้รกิำรระบบลงทะเบยีน และ/หรอื บุคคลอื่นใดดงักล่ำวแต่ประกำรใดทัง้สิน้ 

11.  ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงผกูพนัและปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดนี้ และตกลงช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร และใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ใชบ้รกิำรนี้ ตำมทีธ่นำคำรก ำหนดและแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบโดยประกำศเป็นกำรทัว่ไปผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของธนำคำร ทัง้ทีม่อียู่แลว้ใน
ขณะนี้ และที่ธนำคำรจะก ำหนดขึ้นใหม่หรอืเปลี่ยนแปลงในภำยหน้ำตำมที่ธนำคำรเห็นสมควรทุกประกำร โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขนี้ดว้ย ทัง้นี้ โดยใหธ้นำคำรหกัเงนิค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร และค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจำกบญัชทีีผ่กูกบัพรอ้มเพย ์

12. ขอ้ก ำหนดนี้ อยู่ภำยใตบ้งัคบัและเป็นสว่นหนึ่งของเงื่อนไขทัว่ไปส ำหรบักำรใชบ้รกิำรของธนำคำรและกำรเปิดบญัชเีงนิฝำกทีถู่กผกู
กบัพรอ้มเพย ์และ/หรอื ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใชบ้รกิำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัช ีและ/หรอื กำรท ำธุรกรรมกบับญัชดีงักล่ำวซึง่รวมถึง 
แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัสทิธ ิหน้ำที่ ควำมรบัผดิและขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิ ของธนำคำรและผู้ขอใช้บรกิำรตำมขอ้ก ำหนดและ
เงื่อนไขดงักล่ำวดว้ย 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


