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1. ค ำนิยำม 
1.1 ค ำหรอืขอ้ควำมในขอ้ก ำหนดนี้ ให้มคีวำมหมำยตำมที่ไดน้ิยำมไวใ้นขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking

เวน้แต่จะได้ก ำหนดควำมหมำยหรอืให้ค ำนิยำมศพัท์ไว้เป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ หรอืจะได้แสดงให้ปรำกฏโดยชดัแจ้งว่ำมคีวำมหมำย 
เป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ 

1.2 “กำรใช้บริกำรแบบ Next Day” หมำยควำมถึง กำรที่ผู้ขอใช้บริกำรขอใช้บริกำร SCB Business PromptPay-Payment 
(บรกิำรพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ช ำระเงนิ) โดยก ำหนดวนัทีท่ีใ่หธ้นำคำรหกัเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกที่ผูกกบัพรอ้มเพยข์องผูข้อใชบ้รกิำรเป็นวนัก่อนวนัที่
ทีใ่หธ้นำคำรโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตำมวนัอื่นใดที่ธนำคำรก ำหนด และผูข้อใช้บรกิำรต้องส่งค ำขอให้แก่ธนำคำรผ่ำนระบบบรกิำร SCB 
Business Net ล่วงหน้ำ ก่อนเวลำ 09.30 น. ของวนัทีท่ีใ่หธ้นำคำรโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ อย่ำงน้อย 1 วนั หรอืตำมวนัและเวลำอื่นใดทีธ่นำคำร
ก ำหนด ทัง้นี้ ธนำคำรมสีทิธทิีจ่ะไม่ใหบ้รกิำรส ำหรบัค ำขอทีส่ง่ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกสห์รอืสือ่อื่นๆ และ/หรอื เกนิเวลำทีธ่นำคำรก ำหนดดงักล่ำว 

1.3 “กำรใช้บริกำรแบบ Same Day” หมำยควำมถึง กำรที่ผู้ขอใช้บริกำรขอใช้บริกำร SCB Business PromptPay-Payment 
(บรกิำรพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ช ำระเงนิ) โดยก ำหนดวนัทีท่ีใ่หธ้นำคำรหกัเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกทีผู่กกบัพรอ้มเพยข์องผูข้อใชบ้รกิำรเป็นวนัเดยีวกนั
กบัวนัทีท่ีใ่หธ้นำคำรโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตำมวนัอื่นใดทีธ่นำคำรก ำหนด และผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งส่งค ำขอใหแ้ก่ธนำคำรผ่ำนระบบบรกิำร 
SCB Business Net ก่อนเวลำ 11.00 น. ของวนัที่ที่ให้ธนำคำรโอนเงินให้แก่ผู้รบัเงนิ  หรือตำมวนัและเวลำอื่นใดที่ธนำคำรก ำหนด ทัง้นี้ 
ธนำคำรมสีทิธทิีจ่ะไม่ใหบ้รกิำรส ำหรบัค ำขอทีส่ง่ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกสห์รอืสือ่อื่นๆ และ/หรอื เกนิเวลำทีธ่นำคำรก ำหนดดงักล่ำว 

1.4 “กำรใช้บริกำรแบบ Real Time” หมำยควำมถึง กำรที่ผู้ขอใช้บริกำรขอใช้บรกิำร SCB Business PromptPay-Payment 
(บรกิำรพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ช ำระเงนิ) โดยก ำหนดใหธ้นำคำรหกัเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกทีผ่กูกบัพรอ้มเพยข์องผูข้อใชบ้รกิำร และโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บั
เงนิในทนัททีีผู่ข้อใชบ้รกิำรไดส้่งค ำขอให้แก่ธนำคำรแต่ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิำรต้องส่งค ำขอให้แก่ธนำคำรผ่ำนระบบบรกิำร SCB Business Net 
ก่อนเวลำ 22.30 น. ของวนัที่ที่ให้ธนำคำรโอนเงนิให้แก่ผู้รบัเงนิ หรอืตำมวนัและเวลำอื่นใดที่ธนำคำรก ำหนด ทัง้นี้ ธนำคำรมสีทิธทิี่จะไม่
ใหบ้รกิำรส ำหรบัค ำขอทีส่ง่ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกสห์รอืสือ่อื่นๆ และ/หรอื เกนิเวลำทีธ่นำคำรก ำหนดดงักล่ำว  

1.5 “ค ำขอ” หมำยควำมถึง ค ำขอของผู้ขอใช้บริกำรที่ขอให้ธนำคำรด ำเนินกำรภำยใต้บริกำร SCB Business PromptPay-
Payment (บรกิำรพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ช ำระเงนิ) ในแต่ละครัง้ ซึง่ตอ้งจดัท ำในรปูแบบและมขีอ้มลูตำมรำยละเอยีดทีธ่นำคำรก ำหนด 

1.6 “บญัชีท่ีรบัโอน” หมำยควำมถงึ บญัชเีงนิฝำก ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรก ำหนดใหธ้นำคำรโอนเงนิให้  
1.7 “ผูร้บัเงิน” หมำยควำมถงึ เจำ้ของบญัชเีงนิฝำกตำมที ่ผูข้อใชบ้รกิำรก ำหนดในค ำขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใชบ้รกิำร SCB Business PromptPay-Payment (บรกิำรพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ช ำระเงนิ) โดยใหธ้นำคำรโอนเงนิจำก
บญัชเีงนิฝำกทีผู่กกบัพรอ้มเพย์ของผูข้อใชบ้รกิำรไปเขำ้บญัชีทีร่บัโอนของผูร้บัเงนิทีม่อียู่กบัธนำคำรอื่นในประเทศไทยทีเ่ป็นสมำชกิ ITMX 
(Interbank Transaction Management and Exchange) รวมถึงใชบ้รกิำรเสรมิของบรกิำรดงักล่ำว ตำมทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร (ถ้ำม)ี  ทัง้นี้ 
ตำมรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด โดยผู้ขอใช้บรกิำรตกลงผูกพนัปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction 
Banking และขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร 

3. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำในกำรใชบ้รกิำรนี้แต่ละครัง้ ผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งจดัท ำค ำขอและสง่ใหแ้ก่ธนำคำรตำมเงื่อนไขและวธิกีำรทีธ่นำคำร
ก ำหนด  

4. ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรพบในภำยหลงัว่ำค ำขอทีส่่งใหธ้นำคำรในครัง้ใดระบุบญัชทีีร่บัโอนผดิพลำด หรอืระบุจ ำนวนเงนิทีใ่หธ้นำคำร
โอนเงนิเกนิไปจำกจ ำนวนเงนิทีผู่ข้อใชบ้รกิำรจะตอ้งช ำระ หรอืมคีวำมผดิพลำดไม่ว่ำดว้ยประกำรใด ๆ และผูข้อใชบ้รกิำรรอ้งขอใหธ้นำคำรหกั
เงนิคนืจำกบญัชีที่รบัโอนดงักล่ำว ผู้ขอใช้บรกิำรยอมรบัว่ำเป็นดุลพนิิจของธนำคำรที่จะด ำเนินกำรให้ตำมค ำร้องขอนัน้หรอืไม่ ประกำรใด 
ตำมแต่ธนำคำรจะพจิำรณำเหน็สมควร  

ทัง้นี้  ในกรณีที่ธนำคำรรับจะด ำเนินกำรให้ตำมค ำร้องขอของผู้ขอใช้บริกำรดังกล่ำวในวรรคก่อน  ผู้ขอใช้บริกำรตกลงช ำระ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร ค่ำใช้จ่ำยโดยให้ธนำคำรหักจำกบัญชีเงินฝำกบัญชีใด ๆ ของผู้ขอใช้บริกำร รวมทัง้ตกลงด ำเนินกำรใดๆ  
ตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรก ำหนดทุกประกำร และแม้ธนำคำรไม่สำมำรถหกัเงนิคืนได้ตำมค ำร้องขอไม่ว่ำทัง้หมดหรอืแต่บำงส่วน ไม่ว่ำด้วย  
เหตุใดๆ กต็ำม ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำธนำคำรไม่ต้องคนืเงนิค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร และ/หรอื ค่ำใชจ้่ำยใดๆ บรรดำทีธ่นำคำรไดร้บัไวแ้ลว้ 
ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิำรดงักล่ำว  
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อนึ่ง  ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงและยอมรบัว่ำหำกธนำคำร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัควำมเสยีหำยเนื่องจำกกำรกระท ำของธนำคำรตำมค ำรอ้งขอ
ของผูข้อใชบ้รกิำร ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงรบัผดิชดใชค้วำมเสยีหำยดงักล่ำวทัง้สิน้ โดยหำกธนำคำรต้องรบัผดิชอบต่อบุคคลอื่นเพยีงใด ผูข้อใช้
บรกิำรตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนำคำรเพยีงนัน้ ตลอดจนค่ำเสยีหำยอื่น ๆ ทีธ่นำคำรไดร้บัดว้ย ทัง้ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงและยอมรบัว่ำ ถ้ำมขีอ้โตแ้ยง้
หรอืขอ้พพิำทขึน้ระหว่ำงผูข้อใชบ้รกิำรกบัผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื่นใด ผูข้อใชบ้รกิำรจะรบัผดิชอบแต่เพยีงฝำ่ยเดยีวในกำรเจรจำและระงบั
ขอ้พพิำท และหำกเกดิควำมเสยีหำยขึน้แก่ผูข้อใชบ้รกิำร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื่นใด ผูข้อใชบ้รกิำรจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นำคำรรบัผดิชอบ  
แต่ประกำรใดทัง้สิน้ 

5. ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถสง่ค ำขอต่อรำยกำรไดไ้ม่เกนิ 2,000,000 บำท หรอืจ ำนวนอื่นใดตำมทีธ่นำคำรประกำศก ำหนด 
6. ในกรณีวนัที่ที่ผู้ขอใช้บรกิำรขอให้ธนำคำรให้บรกิำรตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของธนำคำร ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงให้ธนำคำรด ำเนินกำร

ใหบ้รกิำรในวนัท ำกำรถดัไป 
 

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


