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                           ขอใช้บริการ                   ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ 
   เรียน ผู้จดัการธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)สาขา.....................................................................................................วนัท่ี................................................................
 ข้าพเจ้ามีความประสงคข์อใช้บริการ SCB Easy / เปล่ียนแปลงข้อมลูการใช้บริการ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี:้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ลงชื่อ......................................................................เจ้าของบญัชร่ีวม             ลงชื่อ...........................................................................ผู้ขอใช้บริการ 
                           (                                                                  )                                                 (                                                                      )  

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร พมิพร์ายละเอียด 9100 ทกุบญัชี  
 

หมายเลขอ้างอิง 
SCB Easy 

ค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ 
ส าหรับบริการ SCB Easy 

 

ส่วนท่ี 2–ขอใช้บริการ/เพิ่มบัญชีหรือบัตรของผู้ขอใช้บริการ (ประเภทบญัชี เช่น บญัชีออมทรพัย,์เดินสะพดั,ฝากประจ า,ฝากระยะยาว,บตัรเครดิตธนาคารไทย
พาณิชย ์/ บตัร Speedy Cash) 
              ประเภทบัญชี/บัตร               ช่ือบัญชี/บัตร               เลขท่ีบัญชี/บัตร           ลายมือช่ือเจ้าของบัญชี/บัตร 
(1)  ขอใช้บริการ  SCB Easy Net 

  SCB Easy Application         ............................................    ......................................  .....................................     .............................................   
(2)   เพิ่มข้อมูลบญัชีหรือบัตร               ............................................    ......................................  .....................................     .............................................                                                    
(3)  เพิ่มข้อมูลบัญชีหรือบัตร               ............................................    ......................................  .....................................     .............................................    
หมายเหตุ :  กรณีมีบญัชี / บตัรท่ีต้องการขอใช้บริการ / เพิ่ม มีจ านวนมากกวา่ท่ีระบขุ้างต้น โปรดระบรุายละเอียดเพิ่มเติมลงในเอกสารแนบพร้อมลงนามรับรองข้อมลู  
ส่วนท่ี 3 – ขอเปล่ียนแปลงข้อมูลใช้บริการ 
  ขออนมุติัเปลี่ยนแปลงวงเงินส าหรับการโอนผ่าน   SCB Easy Net   SCB Easy Application เป็น ดงันี ้(วงเงินสงูสดุท่ีธนาคารก าหนดจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ www.scbeasy.com) 
        - การโอนเงินระหว่างบญัชีของผู้ขอใช้บริการในธนาคารไทยพาณิชย ์ไมเ่กิน........................................................................(บาท/วนั) 
        - การโอนเงินไปยงับญัชีของบคุคลอ่ืนในธนาคารไทยพาณิชย์ ไมเ่กิน.............................................(บาท/วนั) 
        - การโอนเงินไปยงับญัชีในธนาคารอืน่ ไม่เกิน.........................................................(บาท/วนั) 
        - การโอนเงินไปยงับญัชีพร้อมเพยใ์นธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารอื่น  ไมเ่กิน.........................................................(บาท/วนั) 
  ขอเปลีย่นแปลงหมายเลขโทรศพัท์ / E-mail Address ส าหรับการติดต่อหรือท าธุรกรรมทัง้หมดเกี่ยวกบับญัชีตามท่ีระบใุนส่วนท่ี 2 ข้างต้น โดยให้มีผลส าหรับการใช้บริการ 
อื่น ๆ  ของธนาคารท่ีเกี่ยวข้องกบับญัชีเงินฝากดงักล่าวทัง้หมดด้วย                            

   โทรศพัท์บ้าน เปล่ียนเป็น........................................ และ  ยกเลิกหมายเลขเดิมทัง้หมด  ยกเลิกหมายเลข........................................ 

   โทรศพัท์ท่ีท างาน เปล่ียนเป็น........................................ และ  ยกเลิกหมายเลขเดิมทัง้หมด  ยกเลิกหมายเลข........................................ 

   โทรศพัท์มือถือ เปล่ียนเป็น........................................ และ  ยกเลิกหมายเลขเดิมทัง้หมด  ยกเลิกหมายเลข........................................ 

   E-mail Address จากเดิมเป็น  
  ขอรหสัประจ าตวัใหม่ส าหรับ SCB Easy Net (Reset Password)           ขอรหสัประจ าตวัใหม่ส าหรับ SCB Easy Application (Reset PIN) 
  ต้องการทราบชื่อผู้ใช้งาน (Username)         อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ .............................................. 
  ขอยกเลิกการใช้บริการ SCB Easy Net ซึง่จะเป็นผลให้บริการด้าน E-Statement ถกูระงบัไปด้วยแต่ไม่กระทบต่อรายการท่ีท าค าสัง่ไว้ล่วงหน้าแล้ว  
 
 

ส่วนท่ี 1 - ข้อมูลส่วนตัว 
ค าน าหน้าชื่อ    นาย      นาง      นางสาว     อื่น ๆ (ระบ)ุ.......................... ชื่อ-นามสกลุ .................................................................................................................  
เลขประจ าตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง / เลขท่ีบตัรต่างด้าว  ประเทศท่ีออกหนงัสือเดินทาง...........................  
วนั/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด ......./.................../............. ท่ีอยู่ปัจจบุนั เลขท่ี................ หมูบ้่าน / อาคาร.............................................................. ชัน้............ห้อง.................หมู่........ 
ตรอก/ซอย........................... ถนน................................. แขวง/ต าบล........................เขต/อ าเภอ........................... จงัหวดั.............................. รหสัไปรษณีย์...................... 
โทรศพัท์บ้าน.............................โทรศพัท์มือถือ........................... E-mail Address   
หมายเหตุ: กรณีข้อมลูหมายเลขโทรศพัท์มือถือ และ/หรือ E-mail Address ท่ีระบุข้างต้น ไม่ตรงกบัท่ีเคยแจ้งไว้กบัธนาคารก่อนหน้านีใ้นการเปิดบญัชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องการใช้
บริการตามค าขอนี ้ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารเพิ่มและใช้ข้อมูลตามท่ีระบุข้างต้น เป็นข้อมูลส าหรับการใช้บริการ SCB Easy Net และ SCB Easy Application ของ
ข้าพเจ้า 
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 ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อมูลท่ีข้าพเจ้าได้ให้ และ/หรือ จะให้แก่ธนาคารในภายหน้าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคาร

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทันที ทัง้นี ้ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อก าหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของธนาคารท่ีอยู่ด้านหลงั และ/หรือ แนบท้ายค าขอนีแ้ละ/หรือ บนเว็บไซต์ของ

ธนาคาร คือ www.scbeasy.com และ/หรือ เว็บไซต์อื่นของธนาคารท่ีธนาคารจะได้ก าหนดในภายหน้า แล้ว และตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขดังกล่าว รวมทัง้ตาม

ข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีจะได้มีการแก้ไข เปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมในภายหน้า ซึง่ธนาคารจะได้ประกาศแจ้งเป็นการทัว่ไปไว้บนเว็บไซต์ของธนาคารข้างต้น และตกลงยินยอม

เสียค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเน่ืองมาจากการท่ีข้าพเจ้าใช้บริการกบัธนาคารตามท่ีธนาคารก าหนดทกุประการ  

 ข้ าพ เจ้า ............. ...................... ................................ เจ้าของบัญ ชี เงินฝากประเภท ออมทรัพย์ / เดินสะพัด /ฝากประจ า /ฝากระยะยาว เลข ท่ี

.....................................................ได้รับทราบและตกลงยินยอมให้ผู้ขอใช้บริการใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการดงักล่าวข้างต้นกับบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าหรือท่ี

ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของร่วมดงักล่าวได้ทกุประการ  โดยตกลงให้การด าเนินการดงักล่าวมีผลผกูพนัข้าพเจ้าด้วย 

  
 

                  ลงชื่อ......................................................................เจ้าของบญัชร่ีวม       ลงชื่อ...........................................................................ผู้ขอใช้บริการ 
                           (                                                                  )                                          (                                                                      )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 

 
ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารตามท่ีได้รับอนมุตัิจากธนาคาร และตามรายละเอียดการให้บริการท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการ
ตกลงผกูพนัตามข้อก าหนดและเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้
1. ค านิยาม 
 1.1 “เคร่ืองมือเพื่อการท ารายการ” หมายความถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศพัท์มือถือ และ/หรือ แท็บเล็ต และ/หรือ เคร่ืองมืออื่น
ตามที่ธนาคารก าหนดเพื่อการท ารายการ 
 1.2 “ธนาคาร” หมายความถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และให้หมายความรวมถึงบคุคลที่ธนาคารมอบหมายด้วย 
 1.3 “บริการอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง SCB Easy Net และ/หรือ SCB Easy Application และ/หรือ SCB Mobile Banking รวมถึงบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
 1.4 “บัญชีเงินฝากของนิติบุคคล” หมายความถงึ บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเดินสะพดัของนิติบุคคลท่ีมีสถานะปกติและเปิดไว้
กบัธนาคาร และนิติบคุคลได้น ามาก าหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application 
 1.5 “บัญชีผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง บญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคาร และ/หรือ สถาบนัการเงินอื่น และให้หมายความ
รวมถึง บัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินสินเชื่อ Speedy Cash บัญชี หรือรหัสใด ๆ ท่ีธนาคารออกให้แก่ผู้ขอใช้บริการซึ่งสามารถใช้บริการได้ใน

พืน้ท่ีส าหรับแสดงข้อมลูบัตรประจ าตัวประชาชน และ/หรือ เอกสารแสดงตน 

ส าหรับธนาคาร :  ได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูของลกูค้าและภาพถ่ายเอกสารแสดงตนกบัต้นฉบบัแล้ว มีความถกูต้องครบถ้วนทกุประการ และอนมุติัให้เป็นผู้ขอใช้บริการของ
ธนาคาร 
                                                                                                                                                                                                                                โปรดประทับตราสาขา                                                                                                                                                    
         ...................................................................................                                                             ....................................................................................... 
      เจ้าหน้าท่ี/พนกังานธุรกิจ/ธนกิจ ลงนามพร้อมเลขท่ีบตัรพนกังาน                                                      หวัหน้าธุรกิจ/ธนกิจ ลงนามอนมุติัพร้อมเลขท่ีบตัรพนกังาน            
                                                                                                               หมายเหตุ กรณีเปลี่ยนแปลงวงเงินส าหรับการโอนให้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขึน้ไป ลงนามอนุมัติ  

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกบัประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการท่ีธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านและสิทธิของท่านท่ีเว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th 
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ลกัษณะท านองเดียวกับบัญชีเงินฝาก และผู้ขอใช้บริการได้ก าหนดใช้บญัชีเงินฝาก บตัรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินสินเชื่อ Speedy Cash บัญชี และ/
หรือ รหสั ดงักล่าวในบริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารเปิดให้บริการด้วย 
 1.6 “บัตรเงินสด” หมายความถึง บตัรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบตัรบริการเงินด่วน (บตัรเอทีเอ็ม) และ/หรือ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบตัรเดบิต 
(บตัรเดบิต) และ/หรือ บตัรอิเล็กทรอนิกส์อื่นตามที่ธนาคารจะก าหนดเพิ่มเติมในภายหน้า 
 1.7 “รหัสประจ าตัว” หมายความถึง  Login  Name  หรือ Username,  รหัสผ่าน  (Password), PIN – Person  Identification  Number, 
ลายนิว้มือ, ใบหน้า, เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biometric), รหัสผ่านเพื่อใช้งานอุปกรณ์เพื่อการท ารายการ, รหสั OTP – One  Time  Password  รวมถึง
รหัสอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใด ๆ  และไม่ว่าจะเป็นรหัสท่ีธนาคารเป็นผู้ก าหนดให้หรือเป็นรหัสท่ีผู้ขอใช้
บริการเป็นผู้ก าหนดเองก็ตาม 
 1.8 “รายการช าระค่าสินค้า / บริการ” หมายความถึง ค าสั่ง หรือรายการ หรือธุรกรรม ท่ีกระท าผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ธนาคารหกัเงินจากบญัชีผู้ขอใช้บริการ และโอนเข้าบญัชีเงินฝากของบุคคลใด ๆ เพื่อช าระค่าสินค้าหรือบริการตามรายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี ้
ของผู้ขอใช้บริการและ/หรือบคุคลอื่น ไม่ว่ารายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนีน้ัน้จะได้จดัท าในรูปแบบใดก็ตาม 
 1.9 “รายการโอนเงิน” หมายความถึง ค าสัง่ หรือรายการ หรือธุรกรรม ท่ีกระท าผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ธนาคารหกัเงินจาก
บญัชีผู้ขอใช้บริการและโอนเข้าบญัชีเงินฝากใด ๆ 
 1.10 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขนี ้รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขดัข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารหรือระบบสื่อสารขดัข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขดัข้อง 
หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระท าของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลท่ีเป็นอันตรายต่าง ๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้ 
มีสาเหตมุาจากการท่ีธนาคารไม่ดแูลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน 
 1.11 “อุปกรณ์เพื่อการท ารายการ” หมายความถึง อุปกรณ์ส าหรับผู้ขอใช้บริการใช้ประกอบหรือใช้ร่วมในการท ารายการเพื่อการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารเห็นชอบ เช่น เคร่ืองมือสร้างและแปลงรหสั (Token) หรืออปุกรณ์อื่นท่ีท าหน้าท่ีในลกัษณะท านองเดียวกัน 
 1.12 “Pre – login” หมายความถึง บริการอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ท่ีผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใส่รหัสประจ าตัว แต่ในการท ารายการ  
และ/หรือ ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการอาจต้องใส่รหัสประจ าตัวหรือไม่ก็ได้ ขึน้อยู่กับข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนดส าหรับบริการแต่ละประเภท
ดงักล่าว 
2. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจ าตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และเคร่ืองมือเพ่ือการท ารายการ 
 2.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหสัประจ าตวั และข้อมลูส่วนบุคคล ไว้เป็นความลบัและไม่เปิดเผยหรือกระท าการใด ๆ ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นทราบ
รหสัประจ าตวั และ/หรือ ข้อมลูส่วนบคุคล ดงักล่าว 
 2.2 ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษาเคร่ืองมือเพื่อการท ารายการไว้เป็นอย่างดีในท่ีปลอดภยั และผู้ขอใช้บริการต้องไม่ท าให้เคร่ืองมือเพื่อการท า
รายการดงักล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครองของบคุคลอื่น 
 2.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง Login Name หรือ Username และ/หรือ รหสัผ่าน (Password) และ/หรือ PIN - Person Identification 
Number และ/หรือ รหสัที่เก่ียวข้องกบัการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อใดก็ได้ โดยด าเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด 
 2.4 กรณีท่ีรหสัประจ าตวั หรืออุปกรณ์เพื่อการท ารายการของผู้ขอใช้บริการ ช ารุด  สญูหาย  หรือถูกโจรกรรม  ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้ง  และ/หรือ 
ขอระงบัธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และ/หรือ ขออายดัหรือระงบัการใช้รหัสประจ าตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าว
ทนัทีท่ี SCB Call Center โทร.02-777-7777 โดยธนาคารจะด าเนินการระงบัธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และ/หรือ อายัดหรือ
ระงบัการใช้รหสัประจ าตวัหรืออุปกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าวในทนัทีท่ีผู้ขอใช้บริการผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบญัชีตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีธนาคารก าหนดแล้ว ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการท าธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหสัประจ าตวัหรืออุปกรณ์เพื่อ
การท ารายการของผู้ใช้บริการก่อนท่ีธนาคารจะได้ท าการระงบัธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์นัน้ ๆ และ/หรือ อายดัหรือระงบัการใช้รหสั
ประจ าตวัหรืออปุกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าวนัน้ ให้มีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบทกุประการ 
  อน่ึง ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่าใช้จ่ายทุกประเภทอันเก่ียวเนื่องกับการขออายัด และ/หรือ การระงับธุ รกรรมหรือการใช้บริการ
อเิล็กทรอนิกส์ทกุประเภท และ/หรือ รหสัประจ าตวั และ/หรือ อปุกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าวทัง้สิน้ทุกประการ 
3. การเข้าใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 
 3.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทได้ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้จัดท าข้อตกลงการใช้บริการ และ/หรือ ด าเนินการ
ใดๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด รวมทัง้ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผู้ ใช้บริการแต่ละประเภทนัน้ ๆ ด้วย โดยผู้ขอใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการท่ีธนาคารก าหนดขึน้ส าหรับการใช้บริการแต่ละประเภทดังกล่าว และ/หรือ ข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
ตามแต่ละประเภทรายการท่ีปรากฏขึน้ก่อน และ/หรือ ระหว่างท่ีผู้ขอใช้บริการท ารายการ (ถ้ามี) ด้วย ทัง้นี ้ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อก าหนด และเงื่อนไขการ
ใช้บริการดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงของข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนีด้้วย  
  ในการใช้บริการ SCB Easy Application ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 15 ปี และกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการใช้หมายเลขบตัรเครดิตและวงเงินบตัร
เครดิต หรือหมายเลขบัตร Speedy Cash และวงเงินสินเชื่อ Speedy Cash ในการยืนยันตวัตนเพื่อขอใช้บริการ SCB Easy Application ตัง้แต่วนัท่ี 22 กันยายน 
2561 เป็นต้นไป ผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการได้เฉพาะบริการท่ีเก่ียวกับบัตรเครดิตตามข้อ 3.11 บริการท่ีเก่ียวกับสินเชื่อ Speedy Cash และ/หรือ 
บริการอื่น ๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการท่ีเก่ียวกับบัญชีเงินฝาก บญัชีกองทุน และ/หรือ บริการอื่น ๆ เพิ่มเติมใน
ภายหน้า ผู้ ขอใช้บริการจะต้องใส่รหัสประจ าตวัตามประเภทท่ีธนาคารก าหนดและด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy 
Application 



- 4 - 

  อน่ึง ผู้ขอใช้บริการต้องท ารายการเปิดใช้บริการ (Activate) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท โดยใช้รหสัประจ าตวั  ภายใน 7 วนันับแต่
วนัท่ีได้รับอนมุตัิให้ใช้บริการ หรือภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด มิฉะนัน้ จะถือว่าผู้ขอใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนัน้ ๆ  และ
ธนาคารจะท าการลบข้อมูลเก่ียวกับการขอใช้บริการและการอนุมัติให้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวออกทัง้หมด   โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ   
ทัง้นี ้หากผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนัน้ ๆ ผู้ขอใช้บริการต้องท าค าขอใช้บริการใหม่ ตามวิธีการและขัน้ตอนท่ีธนาคาร
ก าหนด  
 3.2 ในการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นการใช้บริการ Pre - login ผู้ขอใช้บริการต้องใส่รหสัประจ าตัวให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบตัิตามขัน้ตอน 
วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการท่ีธนาคารก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครัง้ และหากใส่รหัสประจ าตัวไม่ถูกต้องเกินจ านวนครัง้ท่ีธนาคาร ก าหนด 
(แล้วแต่กรณี) ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อสาขา หรือแจ้งท่ี SCB Call Center โทร.02-777-7777 ทัง้นี ้ผู้ขอใช้
บริการตกลงว่าการระงบัการให้บริการชั่วคราวดงักล่าวจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกการท าธุรกรรมที่เป็นการท าค าสัง่ไว้ล่วงหน้า และ/หรือ ธุรกรรมท่ีท าเสร็จสิน้
ตามขัน้ตอนการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทแล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กบัธนาคารทัง้สิน้ 
 3.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถท ารายการโอนเงิน และ/หรือ รายการช าระค่าสินค้า/บริการ
ได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด ดงันี ้ 

ระบบบริการ

อเิล็กทรอนิกส์ที่

ท ารายการ 

รายการโอนเงิน (จ านวนเงินสงูสดุ) รายการช าระ 

ค่าสินค้า / บริการ 

(จ านวนเงินสงูสดุ (บาท) ) 

บญัชีในไทยพาณิชย์ โอนไปบญัชีใน 

ธนาคารอื่น 

(บาท) 

โอนไปบญัชีพร้อมเพย์ใน 

ไทยพาณิชย์และธนาคารอื่น 

(บาท) 

โอนไปต่างประเทศ (US 

Dollar หรือเทียบเท่า) 

โอนไปต่างประเทศ

ผ่าน Promptpay 

(Promptpay 

Paynow)  

(SG Dollar หรือ

เทียบเท่า) 

โอนระหว่างบญัชี 

ผู้ขอใช้บริการ (บาท) 

โอนไปบญัชีบคุคลอื่น 

 (บาท) 

ไม่เกิน 

ครัง้ละ  

ไม่เกิน 

วนัละ 

ไม่เกิน 

ครัง้ละ 

ไม่เกิน 

วนัละ 

ไม่เกิน 

ครัง้ละ 

ไม่เกิน 

วนัละ 

ไม่เกิน 

ครัง้ละ 

ไม่เกิน 

วนัละ 

ไม่เกิน 

ครัง้ละ 

ไม่เกิน 

วนัละ 

ไม่เกิน 

ครัง้ละ 

ไม่เกิน 

วนัละ 

ไม่เกิน 

ครัง้ละ 

ไม่เกิน 

วนัละ 

SCB Easy Net 200,000,000 ไม่จ ากดั 5,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 50,000 50,000 - - 2,000,000 2,000,000 

SCB Easy  

Application 

100,000,000 100,000,000 5,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 50,000 50,000 1,000 1,000 2,000,000 2,000,000 

SCB Mobile 

Banking 

200,000,000 ไม่จ ากดั 5,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - - - - 2,000,000 2,000,000 

 
  ทัง้นี ้ วงเงินสูงสุดในการท ารายการดังกล่าวข้างต้น  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด และผู้ขอใช้บริการสามารถขอ
เปลี่ยนวงเงินสงูสดุดงักล่าวได้ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด  
  อน่ึง  ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการโอนเงินได้โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ (เว้นแต่เต็มวงเงินสูงสดุ) ยกเว้นการโอนเงินไปต่างประเทศ ซึ่งผู้ขอ
ใช้บริการจะต้องกรอกเอกสารการสมัครพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ท่ีใช้ประกอบ ยื่นให้กับธนาคารผ่านช่องทางท่ีธนาคารก าหนดไว้  เพื่อรอการ
อนมุตัิ พร้อมทัง้วงเงินท่ีธนาคารอนมุตัิให้ท าได้  
  ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบเงื่อนไขในการท ารายการแต่ละประเภทดงักล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารท่ี www.scb.co.th และ/หรือ 
ช่องทางท่ีธนาคารก าหนด หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ www.scb.co.th  
 3.4 การใช้บริการโอนเงิน และ/หรือ บริการช าระค่าสินค้า / บริการ 
  3.4.1 ผู้ ขอใช้บริการต้องท ารายการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
  3.4.2 กรณีการโอนเงิน และ/หรือ การช าระค่าสินค้า / บริการ ภายในประเทศ เมื่อผู้ขอใช้บริการท ารายการโอนเงิน และ/หรือ รายการ
ช าระค่าสินค้า / บริการ เสร็จสิน้สมบรูณ์ตามข้อก าหนดของธนาคารแล้ว ธนาคารจะด าเนินการดงันี ้
   (1) กรณีเป็นการท ารายการแบบมีผลทนัที (Real Time) ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงิน หรือ
รายการช าระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าว ก็ต่อเมื่อธนาคารสามารถหกัเงิน และ/หรือ ใช้วงเงินบัตรเครดิต และ/หรือ เบิกใช้วงเงินสินเชื่อ 
Speedy Cash ในจ านวนเท่ากับจ านวนเงินท่ีระบุในรายการโอนเงิน หรือรายการช าระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) รวมกับค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการท่ีต้องช าระให้แกธ่นาคารจากบญัชีผู้ขอใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการโอนเงิน หรือรายการช าระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) ได้ทนัทีเท่านัน้ 
   (2) กรณีเป็นการท ารายการแบบท าค าสั่งไว้ล่วงหน้า ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงิน หรือ
รายการช าระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าว ก็ต่อเมื่อธนาคารสามารถหักเงิน และ/หรือ ใช้วงเงินบัตรเครดิต และ/หรือ เบิกใช้วงเงินสินเชื่อ 
Speedy Cash ในจ านวนเท่ากับจ านวนเงินท่ีระบุในรายการโอนเงิน หรือรายการช าระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) รวมกับค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการท่ีต้องช าระให้แก่ธนาคารจากบญัชีผู้ขอใช้บริการตามทีร่ะบุไว้ในรายการโอนเงิน หรือรายการช าระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) ในวนัท่ีท่ีผู้ขอ
ใช้บริการระบใุห้เป็นวนัท ารายการตามรายการโอนเงิน หรือรายการช าระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) เท่านัน้ ทัง้นี ้หากในเดือนใดไม่มีวนัท่ีท่ีผู้ขอใช้
บริการระบใุห้เป็นวนัท ารายการดงักล่าว ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินในวนัสดุท้ายของเดือนนัน้ ๆ แทน อน่ึง ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิกรายการแบบ
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ท าค าสั่งไว้ล่วงหน้าได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด โดยหากผู้ขอใช้บริการยกเลิกหรือไม่ใช้บริการ SCB Easy Application แล้ว และไม่ได้
ยกเลิกค าสัง่ทีท่ าไว้ล่วงหน้าดงักล่าว ให้ถือว่าค าสัง่ที่ท าไว้ล่วงหน้ายงัคงมีผลอยู่ต่อไป 
   (3) ธนาคารจะแจ้งผลการโอนเงินและการหักบัญชีแก่ผู้ ขอใช้บริการทางฟังก์ชันการแจ้งเตือน หรือ SMS หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือตามวิธีการและช่องทางท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินและสัง่พิมพ์ (print out) และ/หรือ 
บนัทึก (save as) หลกัฐานการโอนเงิน (Statement) รายการนัน้ได้ท่ีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในวนัเดียวกันกับท่ีโอนเงินนัน้ 
  3.4.3 กรณีโอนเงินไปต่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการโอนเงินต่างประเทศไปยังประเทศท่ีธนาคารเปิดให้บริการ รวมทัง้
จ านวนเงินท่ีท ารายการจะต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินสูงสดุตามท่ีธนาคารก าหนด ทั ง้นี ้อตัราแลกเปลี่ยนท่ีใช้ในการท ารายการจะเป็นไปตามท่ีธนาคาร
ก าหนดในขณะนัน้ ๆ ซึง่ปรากฏในหน้าจอการท ารายการและยืนยนัโดยผู้ขอใช้บริการ 
 3.5 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเลือกใช้บริการ Pre - login ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดก่อนการเร่ิมใช้
บริการดังกล่าว โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ภายหลงัการตัง้ค่าบริการ Pre-login ในครัง้แรก ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใส่รหัส
ประจ าตวั แต่ในการท ารายการ และ/หรือ ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการอาจต้องใส่รหสัประจ าตัวหรือไม่ก็ได้ ขึน้อยู่กับข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด
ส าหรับบริการแต่ละประเภท และให้ถือว่าการท ารายการ และ/หรือ ใช้บริการ ดงักล่าวมีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการ 
  ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริการ FastPay เป็นบริการหน่ึงในบริการ Pre – login ซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถสแกน QR Code เพื่อ
ช าระค่าสินค้า บริการ และ/หรือหนีอ้ื่น หรือเพื่อบริจาค โดยไม่ต้องใส่รหสัประจ าตวั และให้ถือว่ารายการดงักล่าวมีผลผูกพนัผู้ขอใช้บริการทุกประการ ทัง้นี ้ 
ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดก่อนการเร่ิมใช้บริการดงักล่าว  
 3.6 ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการเพิ่มบญัชีผู้ขอใช้บริการ  บญัชีสินเชื่อ  บตัรเครดิต บตัรเดบิต บตัร Prepaid บญัชีใด ๆ และ/หรือ ข้อมูล
อื่นของผู้ ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด  รวมถึงบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีใด ๆ ของผู้ ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด และ/หรือ บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ บญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และ/หรือ บัญชีลงทุนใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับ
บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั เพื่อเรียกดูข้อมลู ท ารายการธุรกรรม และ/หรือ ใช้บริการได้ โดยเลือกจากเลขท่ีบญัชีหรือข้อมลูอื่นตามที่ระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้แสดงไว้ หรือตามท่ีผู้ขอใช้บริการได้กรอกข้อมลู ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 
 3.7 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถดาวน์โหลดและติดตัง้ SCB Easy Application บนเคร่ืองมือเพื่อการท ารายการตามท่ีธนาคาร
ก าหนด สงูสดุเป็นจ านวน 3 เคร่ือง หรือตามจ านวนอื่นท่ีธนาคารก าหนด แต่ทัง้นี ้การเข้าใช้บริการดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหน่ึง จะใช้ได้เพียง 1 เคร่ือง และ
หากมีการเข้าใช้บริการมากกว่า 1 เคร่ืองพร้อมกัน ระบบของธนาคารจะด าเนินการให้เคร่ืองที่เข้ามาใช้บริการหลงัสดุ เป็นเคร่ืองที่ใช้บริการได้เพียงเคร่ือง
เดียวเท่านัน้ 
 3.8 การใช้บริการ Cardless ATM  
  3.8.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการการใช้บริการ Cardless ATM เพื่อเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคาร
ตามท่ีธนาคารก าหนดโดยไม่ใช้บัตรเงินสด หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากวงเงินบัตรเครดิตโดยไม่ใช้บัตรเครดิต หรือเบิกเงินสินเชื่อจากวงเงินสินเชื่อ 
Speedy Cash โดยไม่ใช้บัตร Speedy Cash ได้ โดยต้องท ารายการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า และเมื่อผู้ ขอใช้บริการท ารายการดังกล่าวส าเร็จ 
ธนาคารจะส่ง Withdrawal Code (รหสัถอนเงิน) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว เพื ่อ
น าไปใช้ในการเบิกถอนเงินที่เคร่ืองบริการเงินด่วน เคร่ือง CDM/ATM และ/หรือ เคร่ืองให้บริการอตัโนมัติอื่นท่ีธนาคารก าหนดให้สามารถใช้บริการนีไ้ด้ 
(“เคร่ือง ATM”) 
   ทัง้นี ้บญัชีเงินฝาก วงเงินบัตรเครดิต และวงเงินสินเชื่อ Speedy Cash ท่ีจะน ามาใช้กับบริการ Cardless ATM ได้ ต้องเป็นบญัชีเงินฝาก
และ/หรือ วงเงินบตัรเครดิต และ/หรือ วงเงินสินเชือ่ Speedy Cash  ตามประเภทท่ีธนาคารก าหนด 
  3.8.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิกถอนเงินได้เป็นจ านวนทุก ๆ 100 บาท เช่น 400, 500, 900, 2,000 บาท เป็นต้น และสงูสดุไม่เกินจ านวน
เงินดงัต่อไปนี ้
   (1) กรณีเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด จะต้องไม่เกินกว่า 50,000 บาท/วัน/บัญชีเงินฝากทุกบัญชีของผู้ขอใช้บริการ หรือตาม
จ านวนเงินอื่นท่ีธนาคารจะก าหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ทัง้นี ้บริการ Cardless ATM ถือเป็นบริการแยกต่างหากจากบริการบัตรเงินสดของธนาคาร 
จ านวนเงินสงูสดุท่ีท ารายการได้จึงแยกต่างหากจากกัน และไม่น าไปค านวณรวมกับรายการในการใช้บริการบตัรเงินสด รวมทัง้ไม่น าไปค านวณรวมกบัการ
ใช้บริการอื่น ๆ 
   (2) กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าโดยไม่ใช้บัตรเครดิต จะต้องไม่เกิน 50,000 บาท/วัน/ท่าน หรือตามจ านวนเงินอื่นท่ีธนาคารจะ
ก าหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า แต่ทัง้นี ้จ านวนเงินท่ีเบิกถอนได้ขึน้อยู่กับวงเงินของบัตรเครดิตท่ีได้รับอนุมัติจากธนาคารท่ีคงเหลือ ประวตัิการใช้บัตร
เครดิตของผู้ขอใช้บริการ และหลกัเกณฑ์อื่นท่ีธนาคารก าหนด 
   (3) กรณีเบิกเงินสินเชื่อโดยไม่ใช้บัตร Speedy Cash จะต้องไม่เกิน 50,000 บาท/วนั/ท่าน หรือตามจ านวนเงินอื่นท่ีธนาคารจะ
ก าหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า แต่ทัง้นี ้จ านวนเงินสินเชื่อท่ีเบิกได้ขึน้อยู่กบัวงเงินของบตัร Speedy Cash ท่ีได้รับอนมุตัิจากธนาคารท่ีคงเหลือ ประวตัิการ
ใช้บตัร Speedy Cash ของผู้ขอใช้บริการ และหลกัเกณฑ์อื่นท่ีธนาคารก าหนด 
  3.8.3 เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับ Withdrawal Code แล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิกถอนเงินได้ท่ีเคร่ือง ATM ของธนาคารทัว่ประเทศ โดยไม่ต้องใช้
บตัรเงินสดหรือบตัรเครดิตหรือบตัร Speedy Cash (แล้วแต่กรณี) ด้วยการระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ระบุตอนท ารายการผ่าน
ช่องทางข้างต้น)  Withdrawal Code  และจ านวนเงิน (ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ระบุตอนท ารายการผ่านช่องทางข้างต้น) และท าตามขัน้ตอนและวิธีการของ
เคร่ือง ATM ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการมีหน้าท่ีรักษาหมายเลขโทรศพัท์มือถือและ Withdrawal Code ดงักล่าวไว้เป็นความลบัด้วย 
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  3.8.4 ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้ Withdrawal Code เพื่อประกอบการเบิกถอนเงินตามข้อ 3.8.3 ภายใน 15 นาทีนบัจากท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับ 
Withdrawal Code และ/หรือ เวลาอื่นตามท่ีธนาคารจะก าหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ผู้ ขอใช้บริการจะไม่สามารถใช้ 
Withdrawal Code ดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิได้รับ Withdrawal Code ไมเ่กินจ านวนตามท่ีธนาคารก าหนด  
  3.8.5 ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิก Withdrawal Code ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารก าหนด 
  3.8.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการท ารายการผ่านเคร่ือง ATM โดยใช้ Withdrawal Code ท่ีผู้ ขอใช้บริการได้รับจาก
ธนาคาร ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับเงินดงักล่าวแล้ว และการท ารายการดงักล่าวถูกต้องสมบรูณ์และผกูพนัผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่
ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทัง้สิน้ และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระท าดงักล่าวเสมือนหน่ึงว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระท าด้วยตนเอง ทัง้นี ้ไม่ว่า
จะเกดิขึน้โดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม 
  3.8.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการใช้บริการ Cardless  ATM ตามที่ธนาคารก าหนด 
และธนาคารไม่ต้องคืนค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการไปแล้วในทกุกรณี รวมทัง้ตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้เคร่ือง ATM ของธนาคาร  
 3.9 การใช้บริการ Bulk Transfer (บริการโอนเงินมากกว่า 1 รายการ) 
  3.9.1 ผู้ขอใช้บริการต้องท ารายการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
  3.9.2 เมื่อผู้ขอใช้บริการท ารายการโอนเงินเสร็จสิน้สมบรูณ์ตามข้อก าหนดของธนาคารแล้ว ธนาคารจะด าเนินการดงันี ้
   (1) กรณีเป็นการท ารายการแบบมีผลทันที (Real Time) ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงิน
ดงักล่าว โดยท ารายการแยกแต่ละรายการ และจะด าเนนิการโอนเงินแต่ละรายการดงักล่าวก็ต่อเมื่อธนาคารสามารถหกัเงินในจ านวนเท่ากับจ านวนเงินโอน
ของรายการนัน้รวมกับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการท่ีต้องช าระให้แก่ธนาคารจากบญัชีผู้ขอใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการโอนเงินได้ทนัที ทัง้นี ้ธนาคารจะ
ด าเนินการโดยไม่ค านึงถึงล าดบัรายการก่อนหลงัที่ผู้ขอใช้บริการได้ท ารายการไว้  
   (2) กรณีเป็นการท ารายการแบบท าค าสัง่ไว้ล่วงหน้า ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงินดงักล่าว
ในวนัท่ีท่ีผู้ขอใช้บริการระบุให้เป็นวนัท ารายการตามรายการโอนเงิน โดยท ารายการแยกแต่ละรายการ และจะด าเนินการโอนเงินแต่ละรายการดงักล่าว 
ก็ต่อเมื่อธนาคารสามารถหกัเงินในจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินโอนของรายการนัน้รวมกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการท่ีต้องช าระให้แก่ธนาคารจากบญัชีผู้ขอ
ใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการโอนเงินได้ ทัง้นี ้ธนาคารจะด าเนินการโดยไม่ค านึงถึงล าดับรายการก่อนหลังที่ผู้ขอใช้บริการได้ท ารายการไว้ และหากใน
เดือนใดไม่มีวันท่ีท่ีผู้ขอใช้บริการระบุให้เป็นวันท ารายการดังกล่าว ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินในวนัสุดท้ายของเดือนนัน้ ๆ แทน อน่ึง ผู้ขอใช้บริการ
สามารถยกเลิกรายการแบบท าค าสัง่ไว้ล่วงหน้าได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด โดยหากผู้ขอใช้บริการยกเลิกหรือไม่ใช้บริการ SCB Easy 
Application แล้ว และไม่ได้ยกเลิกค าสัง่ที่ท าไว้ล่วงหน้าดงักล่าว ให้ถือว่าค าสัง่ที่ท าไว้ล่วงหน้ายงัคงมีผลอยู่ต่อไป 
   (3) ธนาคารจะแจ้งผลการโอนเงินและการหักบัญชีแก่ผู้ ขอใช้บริการทางฟังก์ชันการแจ้งเตือน หรือ SMS หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือตามวิธีการและช่องทางท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินและสัง่พิมพ์ (print out) และ/หรือ 
บนัทึก (save as) หลกัฐานการโอนเงิน (Statement) รายการนัน้ได้ท่ีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในวนัเดียวกนักับท่ีโอนเงินนัน้ 
 3.10 การใช้บริการ Recommended Transaction 
  3.10.1 บริการ Recommended Transaction เป็นบริการท่ีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารจะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 
โดยการแสดงข้อมูลธุรกรรมท่ีผู้ขอใช้บริการได้ท าเป็นประจ าไว้ในแต่ละประเภทรายการ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีแสดงไว้
ดงักล่าวได้ก่อนการท ารายการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดต่อไป 
  3.10.2 ในการใช้บริการ Recommended Transaction ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมลูธุรกรรมที่ผู้ขอใช้บริการท า
ไว้กบัธนาคารและน าข้อมลูดงักล่าวมาแสดงเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามรายละเอียดในข้อ 3.10.1 
 3.11 การใช้บริการเก่ียวกบับตัรเครดิต 
  3.11.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บตัรเครดิต รวมทัง้สามารถตรวจสอบสถานะการขอใช้บตัรเครดิตดงักล่าวได้ ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ี
ธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
  3.11.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปิดใช้ (Activate) บัตรเครดิตท่ีธนาคารออกให้ในชื่อผู้ ขอใช้บริการ โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ และรหัส
ประจ าตัวบนหน้าจอให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้
บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากบตัรเครดิตของผู้ขอใช้บริการเป็นบตัรเสริม ผู้ ถือบตัรหลกัสามารถเปิดใช้บตัรเครดิต
ท่ีเป็นบตัรเสริมได้ อน่ึง เมื่อท ารายการส าเร็จ ให้ถือว่าการเปิดใช้บตัรเครดิตดงักล่าวมีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการและผู้ ถือบตัรเสริม (กรณีผู้ขอใช้บริการเป็น
ผู้ ถือบตัรหลกัและท ารายการเปิดใช้บตัรเครดิตท่ีเป็นบตัรเสริม) ทกุประการ 
  3.11.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถระงับหรือยกเลิกการระงบั การใช้บัตรเครดิตชั่วคราวได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB 
Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงและ
ยอมรับว่า หากบตัรเครดิตของผู้ขอใช้บริการเป็นบตัรเสริม ผู้ ถือบตัรหลกัสามารถระงบัการใช้บตัรเครดิตท่ีเป็นบตัรเสริมชั่วคราวได้ และการยกเลิกการระงบั
การใช้บตัรเครดิตท่ีเป็นบตัรเสริม จะต้องกระท าโดยผู้ ถือบตัรหลกัเท่านัน้ แม้ว่าผู้ขอใช้บริการท่ีเป็นผู้ ถือบตัรเสริมจะเป็นผู้ระงบัการใช้บตัรดงักล่าวก็ตาม 
  3.11.4 ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการเพิ่มหรือก าหนดใช้บัตรเครดิตใน SCB Easy Application หรือผ่าน
ช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ผู้ขอใช้บริการจะสามารถเลือกใช้บตัรเครดิตในการช าระ
ค่าสินค้า บริการ และ/หรือหนีอ้ื่นตามท่ีธนาคารก าหนดให้สามารถช าระด้วยบัตรเครดิตได้ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
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ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า โดยจะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้เมื่อท า
รายการส าเร็จแล้ว ให้ถือว่าได้มีการก่อให้เกิดหนีบ้ตัรเครดิตตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในการใช้บตัรเครดิต 
  3.11.5 ผู้ขอใช้บริการสามารถแลกคะแนนสะสมในบตัรเครดิตได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากบัตร
เครดิตของผู้ขอใช้บริการเป็นบตัรเสริม ผู้ ถือบตัรหลกัสามารถใช้สิทธิแลกคะแนนสะสมในบตัรเครดิตท่ีเป็นบัตรเสริมได้ ทัง้นี ้เมื่อท ารายการส าเร็จแล้ว ให้
ถือว่าการแลกคะแนนสะสมดงักล่าว มีผลผูกพนัผู้ขอใช้บริการและผู้ ถือบตัรเสริม (กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ ถือบตัรหลกัและท ารายการเปิดใช้บตัรเครดิตท่ี
เป็นบตัรเสริม) ทกุประการ 
  3.11.6 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application 
หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการใช้
วงเงินและการช าระหนีใ้นส่วนดงักล่าว ให้เป็นไปตามคู่มือ และข้อก าหนดและเงื่อนไขในการใช้บตัรเครดิต 
  3.11.7 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการดีจัง แบ่งช าระรายเดือน โดยการขอแบ่งช าระยอดรายการใช้จ่ายบตัรเครดิตในแต่ละรายการท่ีมี
ยอดใช้จ่ายตามท่ีธนาคารก าหนด และเลือกระยะเวลาการผ่อนช าระ ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
  3.11.8 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี โดยการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากวงเงินบัตรเครดิตหรือเบิกเงินสินเชื่อ
จากวงเงินสินเชื่อ Speedy Cash ตามประเภทท่ีธนาคารก าหนด และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคารซึ่งก าหนดใช้ในบริการ 
SCB Easy Application หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์อื่นท่ีธนาคารก าหนดเพิ่มเติมในภายหน้า และเลือกวิธีการช าระหนี ้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคาร
ก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
  3.11.9 ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม SCB Rewards หรือ M Point (แล้วแต่กรณี) ในบัตรเครดิตได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ี
ธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
   ทัง้นี ้ข้อมลู M point ท่ีแสดงดงักล่าวเป็นข้อมลูท่ีธนาคารได้รับมาจากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ธนาคารจึงไม่อาจรับรองความ
ถกูต้องของข้อมลูดงักล่าวได้ หากผู้ขอใช้บริการมีข้อสงสยัประการใด ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อกบับริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั โดยตรง 
  3.11.10 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการ 1 Point Redemption และแลกคะแนนสะสมในบตัรเครดิตได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคาร
ก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
  3.11.11ผู้ ขอใช้บริการสามารถเรียกดู และ/หรือ ขอใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคาร
ก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า   
  3.11.12 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ี
ธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้
ช่องทางการรับใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ดงักล่าว ได้แก่ ไปรษณีย์ E-mail Address บริการ SCB Easy Application หรือช่องทางท่ี
ธนาคารจะก าหนดเพิ่มเติมในภายหน้า เมื่อธนาคารได้มีการน าส่งใบแจ้งยอดรายการบตัรเครดิต (Statement) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามช่องทางดงักล่าว 
ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับใบแจ้งยอดรายการบตัรเครดิต (Statement) ดงักล่าวโดยถกูต้องครบถ้วนแล้ว 
 3.12 การใช้บริการเก่ียวกบั QR Code 
  ผู้ขอใช้บริการสามารถสร้าง หรือ สแกน QR Code เพื่อช าระ หรือ รับช าระ ค่าสินค้า บริการ และ/หรือหนีอ้ื่น หรือเพ่ือบริจาค ตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมใน
ภายหน้า 
  ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการสร้าง QR Code เพื่อช าระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ โดยให้ร้านค้าสแกน QR Code ดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงและ
รับทราบว่า QR Code ท่ีถูกสร้างขึน้จะมีข้อมลูเก่ียวกับบัญชีผู้ขอใช้บริการเพื่อใช้หกัช าระค่าสินค้า และ/หรือ บริการเท่านัน้ แต่ร้านค้าจะเป็นผู้ระบุจ านวนเงินท่ี
ผู้ขอใช้บริการต้องช าระ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหกัเงินตามจ านวนเงินท่ีร้านค้าระบุดงักล่าวรวมทัง้ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการใด ๆ 
ท่ีต้องช าระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) จากบญัชผีู้ขอใช้บริการนัน้ ๆ และให้ถือว่ารายการดงักล่าวมีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการ ทัง้นี ้ ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดก่อนการเร่ิมใช้บริการดงักล่าว 
 3.13 การใช้บริการเก่ียวกบัการขอรายการเดินบญัชีเงินฝาก 
  ผู้ขอใช้บริการสามารถขอรายการเดินบญัชีเงินฝาก (Deposit account statement) ผ่าน SCB Easy Application ได้ โดยต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 
 3.14 การใช้บริการเก่ียวกบัการซือ้สินค้า และ/หรือ บริการ  
  3.14.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกซือ้สินค้า และ/หรือ บริการ จากร้านค้าตามที่ธนาคารก าหนด และส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ดงักล่าว
เป็นของขวัญให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ ใช้บริการ SCB Easy Application หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์อื่นตามที่ธนาคารก าหนด (“ผู้ รับ”) หรือ ใช้สินค้า และ/หรือ 
บริการ ดังกล่าวด้วยตนเอง ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารก าหนดตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคาร
และร้านค้าก าหนด 
  3.14.2 เมื่อผู้ขอใช้บริการได้ช าระเงินค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ี
ธนาคารก าหนดส าเร็จแล้ว  
   (1) ระบบของธนาคารจะแจ้งเตือน (Notification) ไปยงัผู้ รับตามท่ีผู้ขอใช้บริการระบุไว้ และผู้ รับจะต้องกดรับสิทธิผ่าน SCB Easy 
Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารก าหนด ภายใน 45 วันนับจากวันท่ีได้รับการแจ้งดังกล่าว หรือตามระยะเวลาท่ีธนาคาร
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หรือร้านค้าก าหนด ทัง้นี ้เมื่อผู้ รับกดรับสิทธิแล้ว จะปรากฏ QR Code, Barcode หรือรหัสอื่นใ ซึ่งรหัสดังกล่าวจะมีเวลานับถอยหลัง ดังนัน้ ผู้ รับจะต้องใช้
รหสัดงักล่าวภายในเวลาท่ีก าหนดต่อหน้าร้านค้าท่ีระบุไว้เท่านัน้ หากพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวหรือผู้ รับไม่ได้กดรับสิทธิ ให้ถือว่าผู้ รับสละสิทธ์ิ รวมทัง้ผู้ขอใช้
บริการและผู้ รับไม่มีสิทธิขอเงินคืนและเรียกค่าเสียหายจากธนาคาร และ/หรือ ร้านค้าแต่อย่างใด 
   (2) ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมลูการซือ้สินค้า และ/หรือ บริการ สถานะเก่ียวกับการจัดส่งสินค้า และ/หรือ ข้อมลูต่าง ๆ 
เก่ียวกับสินค้า และ/หรือ บริการ ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารก าหนดได้ ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ขอใช้บริการซือ้
สินค้า และ/หรือ บริการ ซึ่งจะได้รับ QR Code, Barcode หรือรหสัอื่น เพื่อน าไปแสดงต่อร้านค้าเพื่อรับสินค้า และ/หรือ บริการนัน้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้ 
QR Code, Barcode หรือรหสัอื่นดงักล่าว ภายในเวลาและต่อหน้าร้านค้า ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ หากพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวหรือผู้ขอใช้บริการไม่ได้ใช้
รหัสดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ ขอใช้บริการสละสิทธ์ิ รวมทัง้ผู้ ขอใช้บริการไม่มีสิทธิขอเงินคืนและเรียกค่าเสียหายจากธนาคาร และ/หรือ ร้านค้า 
แต่อย่างใด 
  3.14.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ธนาคารเป็นเพียงช่องทางและเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการซือ้สินค้า และ/หรือ บริการผ่าน 
SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารก าหนดเท่านัน้ ดงันัน้ ธนาคารจึงไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการ ผู้ รับ หรือ
บคุคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ อนัเกิดขึน้จากสินค้า และ/หรือ บริการใดๆ ทัง้สิน้ และหากผู้ขอใช้บริการพบปัญหาหรือมีข้อสงสยัประการใด ผู้ขอใช้บริการ
จะต้องติดต่อกบัร้านค้าโดยตรง ทัง้นี ้การคืนสินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือ การคืนเงิน ขึน้อยู่กบัดลุพินิจของร้านค้าโดยล าพงั 
 3.15 การใช้บริการเก่ียวกบับญัชีกองทุน 
  3.15.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปิดบญัชีกองทุนกับบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ได้ตามขัน้ตอนและ
วิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมใน
ภายหน้า ทัง้นี ้ธนาคารจะมีการเปิดเผย และ/หรือ ส่ง ข้อมลูของผู้ขอใช้บริการให้แก่บริษัทจัดการ เพื่อวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัตวัตน
ของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในการเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ เข้าถึงข้อมลูของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับบริษัทจัดการ และ/หรือ เพื่อให้บริการ
เก่ียวกับการลงทุนของบริษัทจัดการ รวมทัง้ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการจะมีการบันทึก และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าของ
ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการท าธุรกรรมกับธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการ โปรดอ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับประกาศนโยบายความเป็น
ส่วนตวัของบริษัทจดัการท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการได้แก ่www.scbam.com และ/หรือช่องทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
  3.15.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ธนาคารเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการส่งค าสั่งซือ้ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนใด ๆ ไปยัง
บริษัทจัดการผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นที่ธนาคารก าหนดเท่านัน้ ดังนัน้ หากผู้ขอใช้บริการพบปัญหา
หรือมีข้อสงสยัประการใด ผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อกบับริษัทจดัการโดยตรง 
  3.15.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถท าค าสั่งหรือยกเลิกค าสั่ง ซือ้ ขาย สับเปลี่ยน กองทุนใด ๆ แบบท าค าสั่งไว้ล่วงหน้า ได้ตามขัน้ตอนและ
วิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ขอใช้บริการยกเลิกหรือไม่
ใช้บริการ SCB Easy Application แล้ว และไม่ได้ยกเลิกค าสัง่ท่ีท าไว้ล่วงหน้าดงักล่าว ให้ถือว่า ค าสัง่ท่ีท าไว้ล่วงหน้ายงัคงมีผลอยู่ต่อไป 
 3.16 การใช้บริการเก่ียวกบัสมดุเช็ค 
  3.16.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถสัง่ซือ้สมดุเช็คได้ไม่เกินกว่าจ านวนท่ีธนาคารก าหนด โดยจะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคาร
ก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้
ธนาคารจะด าเนินการตามรายละเอียดรายการค าสัง่ซือ้และจัดส่งสมุดเช็คไปยงัท่ีอยู่ตามท่ีระบุไว้ในรายการค าสั่งซือ้ก็ต่อเมื่อธนาคารสามารถหักเงินใน
จ านวนเท่ากบัค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการท่ีต้องช าระให้แก่ธนาคารรวมกับค่าภาษีใด ๆ จากบญัชีผู้ขอใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการค าสัง่ซือ้เท่านัน้  
  3.16.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ก่อนท่ีผู้ขอใช้บริการจะใช้สมดุเช็คท่ีสัง่ซือ้ตามข้อ 3.16.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องเปิดใช้ (activate) 
สมุดเช็คดังกล่าวตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิด
ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการจะต้องเปิดใช้สมดุเช็คภายใน 60 วนันับจากวันท่ีท ารายการสั่งซือ้สมดุเช็ค (นับรวมวัน
สัง่ซือ้ด้วย) (กรณีท่ีท ารายการหลงั 16.00 น. ให้ถือว่าเป็นการท ารายการในวนัถดัไป) หรือตามระยะเวลาอื่นท่ีธนาคารก าหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า หาก
ผู้ขอใช้บริการไม่เปิดใช้สมดุเช็คภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม เช่น สมดุเช็คดงักล่าวถูกตีกลับมาท่ีธนาคารเนื่องจากไม่มีผู้ รับ เป็น
ต้น สมดุเช็คนัน้จะไม่สามารถใช้งานได้ โดยธนาคารไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าภาษี และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีธนาคารได้รับช าระไว้แล้ว 
และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ทัง้สิน้ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีสมดุเช็คนัน้อยู่ท่ีธนาคาร ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิท าลาย
สมดุเช็คดงักล่าวได้ 
  3.16.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการอายัดเช็คแต่ละฉบับซึ่งได้เปิดใช้ตามข้อ 3.16.2 ได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน 
SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า  
 3.17 การใช้บริการเก่ียวกบัการเปิดบญัชีเงินฝาก 
  3.17.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
  3.17.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีท่ีภาพถ่าย และ/หรือข้อมูล ท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ 
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ธนาคารมีสิทธิระงบัชั่วคราว และ/หรือ ปิดบญัชีเงินฝากเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบ 
ในความเสียหายท่ีเกิดขึน้แต่อย่างใดทัง้สิน้ 
 3.18 การใช้บริการเก่ียวกบับตัรเงินสด 
  3.18.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการบัตรเดบิตและเปิดใช้ (Activate) บัตรเดบิตท่ีธนาคารออกให้ในชื่อผู้ขอใช้บริการได้ตามขัน้ตอนและ
วิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิม่เติมในภายหน้า 
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  3.18.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถก าหนดวงเงินการเบิกถอนเงินสด และ/หรือ การใช้จ่ายเพื่อซือ้สินค้า และ/หรือ บริการ ของบตัรเงินสด รวมทัง้
เรียกดูข้อมูลรายการใช้จ่ายเพื่อซือ้สินค้า และ/หรือ บริการ คะแนน M Point และ/หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ของบัตรเดบิตได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคาร
ก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
   ทัง้นี ้ข้อมลู M point ท่ีแสดงดงักล่าวเป็นข้อมลูที่ธนาคารได้รับมาจากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ธนาคารจึงไม่อาจรับรองความ
ถกูต้องของข้อมลูดงักล่าวได้ หากผู้ขอใช้บริการมีข้อสงสยัประการใด ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อกบับริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั โดยตรง 
  3.18.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถระงับหรือยกเลิกการระงบัการใช้บัตรเงินสดชั่วคราวได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB 
Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลง
และยอมรับว่า หากผู้ ขอใช้บริการไม่ได้ยกเลิกการระงับการใช้บัตรเงินสดชั่วคราว ภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีระงับการใช้บตัรเงินสดชั่วคราว หรือภายใน
ระยะเวลาอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารมีสิทธิท่ีจะยกเลิกบตัรเงินสดใบดงักล่าวได้ 
  3.18.4 ผู้ขอใช้บริการสามารถก าหนด PIN ใหม่ (Reset) เพื่อใช้กับบตัรบริการเงินด่วน (บัตรเอทีเอ็ม) และ/หรือ บัตรเดบิต ได้ตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมใน
ภายหน้า ทัง้นี  ้บัตรบริการเงินด่วน (บัตรเอทีเอ็ม) และ/หรือ บัตรเดบิตดังกล่าวจะต้องถูกก าหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application หรือบริการ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นท่ีธนาคารก าหนดเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย  
 3.19 การใช้บริการเก่ียวกบับตัร Prepaid 
  3.19.1 ผู้ ขอใช้บริการสามารถเติมเงินเข้าบัตร SCB M Visa Prepaid, บัตรเติมเงิน PLANET SCB และ/หรือ บัตร Prepaid อื่นตามท่ี
ธนาคารจะก าหนดเพิ่มเติมในภายหน้า ของผู้ขอใช้บริการหรือของบคุคลอื่นได้ ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้จะต้องเติมเงินไม่เกินวงเงินสงูสดุตามท่ีธนาคาร
ก าหนดและไม่เกินยอดเงินคงเหลือสงูสุดท่ีก าหนดไว้ส าหรับบัตรประเภทนัน้ ๆ อน่ึง ในกรณีการเติมเงินเข้าบัตรครัง้ใดมีจ านวนสูงกว่าท่ีธนาคารก าหนด 
หรือจะมีผลให้ยอดรวมเงินคงเหลือในบตัรในขณะนัน้ ๆ มีจ านวนสงูกว่าจ านวนเงินท่ีก าหนดไว้ส าหรับบตัรประเภทนัน้ ๆ ระบบจะปฏิเสธรายการเติมเงินใน
ครัง้นัน้ทัง้จ านวนโดยไม่ถือเป็นความผิดของธนาคารแต่อย่างใด  
  3.19.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมลูรายการใช้จ่าย คะแนน M Point และ/หรือ ข้อมลูอื่น ๆ ของบตัร SCB M Visa Prepaid และ/หรือ 
บตัร Prepaid อื่นตามที่ธนาคารจะก าหนดเพิ่มเติมในภายหน้า ของผู้ขอใช้บริการได้ ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application 
หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
   ทัง้นี ้ข้อมลู M point ท่ีแสดงดงักล่าวเป็นข้อมลูที่ธนาคารได้รับมาจากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด ธนาคารจึงไม่อาจรับรองความ
ถกูต้องของข้อมลูดงักล่าวได้ หากผู้ขอใช้บริการมีข้อสงสยัประการใด ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อกบับริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากดั โดยตรง 
  3.19.3 บตัรเติมเงิน PLANET SCB (“บตัร PLANET SCB”) 
   ผู้ ขอใช้บริการสามารถท ารายการดังต่อไปนีไ้ด้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
   (1) ขอใช้บตัร PLANET SCB และเปิดใช้ (Activate) บตัร PLANET SCB ท่ีธนาคารออกให้แกผู่้ขอใช้บริการ 
   (2) เติมเงินในบตัร PLANET SCB ได้เฉพาะสกลุเงินบาทเท่านัน้ โดยน าเงื่อนไขข้อ 3.19.1 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
   (3) ซือ้เงินตราต่างประเทศในบัตร PLANET SCB โดยหักเงินจากเงินบาทในบัตร PLANET SCB หรือขายเงินตราต่างประเทศใน
บัตร PLANET SCB และให้น าเข้าเป็นเงินบาทในบัตร PLANET SCB โดยผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินในขณะท่ีผู้ขอใช้บริการท า
รายการผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้าจาก
หน้าจอการท ารายการ เน่ืองจากอตัราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
   (4) โอนเงินเฉพาะสกุลเงินบาทในบัตร PLANET SCB ไปบัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคารและก าหนดใช้ใน
บริการ SCB Easy Application หรือบญัชีเงินฝากอื่นตามท่ีธนาคารก าหนดเพิ่มเติมในภายหน้า 
   (5) ก าหนด PIN ของบตัร PLANET SCB 
   (6) ระงบัหรือยกเลิกการระงบัการใช้บตัร PLANET SCB ชัว่คราว  
   (7) รายการอื่นตามท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
 3.20 การใช้บริการเก่ียวกบับญัชีลงทนุ 
  ผู้ขอใช้บริการสามารถเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ บญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และ/หรือ บญัชีลงทุนใด ๆ กับบริษัท หลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (“SCBS”) ได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ี
ธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ ขอใช้บริการเพ่ิมเติมในภายหน้า ทัง้นี ้ธนาคารจะมีการเปิดเผย และ/หรือ ส่ง ข้อมูลของผู้ ขอใช้บริการให้แก่ SCBS เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัตวัตนของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในการเปิดบญัชีใด ๆ กบั SCBS และ/หรือ เข้าถึงข้อมลูของ
ผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับ SCBS และ/หรือ เพื่อให้บริการเก่ียวกับการลงทุนของ SCBS รวมทัง้ธนาคาร และ/หรือ SCBS จะมีการบนัทึก และจัดเก็บข้อมูล
ดงักล่าวไว้ในระบบฐานข้อมลูลกูค้าของธนาคาร และ/หรือ SCBS เพื่อประโยชน์ในการท าธุรกรรมกับธนาคาร และ/หรือ SCBS โปรดอ่านเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของ SCBS ท่ีเว็บไซต์ของ SCBS ได้แก่ www.scbs.com และ/หรือช่องทางท่ี SCBS ก าหนด 
 3.21 การใช้บริการเก่ียวกบัสินเชื่อ 
  3.21.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอสินเชื่อ Speedy Loan สินเชื่อ Speedy Cash สินเชื่อรถยนต์ และ/หรือสินเชื่อประเภทอื่น ๆ จากธนาคาร 
รวมทัง้สามารถตรวจสอบสถานะการขอสินเชื่อได้ ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
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  3.21.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถเรียกดู และ/หรือ ขอใบแจ้งหนี ้(Statement) ได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy 
Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า   
  3.21.3 ผู้ ขอใช้บริการสามารถขอเปลี่ยนแปลง E-mail Address ในการรับใบแจ้งหนี ้(Statement) ได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคาร
ก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า เมื่อธนาคารได้มี
การน าส่งใบแจ้งหนี ้(Statement) ให้แก่ผู้ขอใช้บริการทาง E-mail Address ดงักล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับใบแจ้งหนี ้(Statement) ดงักล่าวโดย
ถกูต้องครบถ้วนแล้ว 
  3.21.4 ผู้ขอใช้บริการสามารถระงับหรือยกเลิกการระงับการใช้สินเชื่อ Speedy Cash รวมทัง้ท ารายการอื่นได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ี
ธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า  
  3.21.5 ผู้ขอใช้บริการสามารถระงับหรือยกเลิกการระงับการใช้สินเชื่อ ShopJai รวมทัง้ท ารายการอื่นได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคาร
ก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
 3.22 การใช้บริการ Voice Command (บริการสัง่งานด้วยเสียงผ่าน Siri iOS) 
  3.22.1 กรณีผู้ ขอใช้บริการประสงค์จะเลือกใช้บริการ Voice Command ผู้ ขอใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคาร
ก าหนดก่อนการเร่ิมใช้บริการดังกล่าว โดยผู้ ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ภายหลังการตัง้ค่าบริการ Voice Command ในครัง้แรก ผู้ขอใช้บริการ
สามารถเข้าถึงบริการใด ๆ ใน SCB Easy Application ตามท่ีธนาคารก าหนดได้โดยไม่ต้องใส่รหัสประจ าตัว แต่ในการท ารายการ และ/หรือ ใช้บริการ
ดงักล่าว ผู้ขอใช้บริการอาจต้องใส่รหสัประจ าตวัหรือไม่ก็ได้ ขึน้อยู่กบัข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนดส าหรับบริการแต่ละประเภท และให้ถือว่าการ
ท ารายการ และ/หรือ ใช้บริการ ดงักล่าวมีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการ 
  3.22.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการ Quick Balance เพื่อสอบถามยอดคงเหลือในบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคาร
ซึ่งก าหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
โดยการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Siri iOS และไม่ต้องใส่รหัสประจ าตัว ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่าน
ช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า  
  3.22.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการเติมเงินเข้าบตัร Easy Pass หรือบริการเติมเงินโทรศพัท์มือถือ โดยการสัง่งานด้วยเสียงผ่าน Siri 
iOS โดยไม่ต้องใส่รหสัประจ าตวั แต่ในการท ารายการเติมเงินเข้าบตัร Easy Pass หรือรายการเติมเงินโทรศพัท์มือถือ ผู้ขอใช้บริการจะต้องใส่รหสัประจ าตวั
ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ ขอใช้
บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
  3.22.4 ในการใช้บริการ Voice Command ธนาคารจะมีการส่ง และ/หรือเปิดเผยข้อมลูของผู้ขอใช้บริการท่ีจ าเป็น ให้แก่ผู้ ให้บริการภายนอก 
เพื่อวตัถปุระสงค์ในการให้บริการ Voice Command และเพื่อการเชื่อมต่อ Siri iOS และบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร  
 3.23 การใช้บริการฝากเงินหรือถอนเงินผ่านตวัแทนของธนาคาร 
  ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการฝากเงินหรือถอนเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคารและตามเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด
ผ่านตวัแทนของธนาคารได้ โดยต้องท ารายการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า  
 3.24 การใช้บริการเก่ียวกบับญัชีเงินฝากของนิติบุคคล 
  3.24.1 ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า นิติบุคคลซึง่เป็นเจ้าของบญัชีเงินฝากของนิติบคุคลได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ขอใช้บริการให้น าบญัชีเงินฝากของ
นิติบุคคลมาก าหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application ท่ีผู้ ขอใช้บริการใช้บริการอยู่ รวมทัง้ให้อ านาจผู้ขอใช้บริการเป็นผู้มีอ านาจท ารายการ และ/หรือ 
ธุรกรรมใด ๆ เก่ียวกบับญัชีเงินฝากของนิติบคุคลผ่านบริการ SCB Easy Application 
  3.24.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการ และ/หรือ ธุรกรรมเก่ียวกับบัญชีเงินฝากของนิติบุคคลผ่านบริการ SCB Easy Application ได้ตาม
ขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด โดยในกรณีดังกล่าว ให้ค าว่า “บัญชีผู้ ขอใช้บริการ” ท่ีระบุในข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการนัน้ ๆ 
หมายความถึงบญัชีเงินฝากของนิติบคุคล 
 3.25 การใช้บริการมตีงัค ์
  ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการขอรับค่าจ้างก่อนก าหนดตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีนายจ้างของผู้ขอใช้บริการอนุมตัิให้
ผู้ขอใช้บริการเข้าร่วมโครงการมีตงัค์แล้วเท่านัน้  
 3.26 การใช้บริการเก่ียวกบัการจองซือ้หุ้นกู้  
  ผู้ ขอใช้บริการสามารถท ารายการจองซือ้หุ้ นกู้ ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า  
 3.27 การเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ในการส่งเอกสาร (Mailing Address) 
  3.27.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ในการส่งเอกสารส าหรับผลิตภณัฑ์/บริการต่าง ๆ ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคาร
ก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
  3.27.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่จะมีผลให้ธนาคารสามารถติดต่อ ส่งเอกสาร และ/หรือทวงถามหนี ้ตามท่ีอยู่
ใหม่ของผู้ขอใช้บริการได้ 
  3.27.3 การจัดส่งใบแจ้งยอดรายการบตัรเครดิต ใบแจ้งหนีส้ินเชื่อ และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ไปยงัท่ีอยู่ใหม่จะมีผลในรอบบญัชีบตัรเครดิตหรือ
รอบใบแจ้งหนีถ้ดัไป หรือตามระยะเวลาอื่นตามท่ีธนาคารก าหนด        
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 3.28 การใช้บริการ Google my Business ผ่าน SCB  
  ผู้ ขอใช้บริการสามารถท ารายการขอใช้บริการ Google my Business ผ่าน SCB ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy 
Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับ
ว่า ธนาคารเป็นเพียงช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการ Google My Business กับ Google เท่านัน้ ธนาคารไม่ได้เป็นผู้
ให้บริการดงักล่าวแตอ่ย่างใด 
 3.29 การใช้บริการหกับญัชีอตัโนมตัิ (SCB Direct Debit) 
  ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการขอใช้บริการหกับญัชีอตัโนมตัิ (SCB Direct Debit) ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy 
Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 
 3.30 ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ธนาคารจะส่งข้อมูลใด ๆ เก่ียวกับบริการ SCB Easy Application ให้แก่ผู้ ขอใช้บริการผ่านทาง E-mail 
Address ท่ีผู้ขอใช้บริการให้ไว้กับธนาคาร ก็ต่อเมื่อ E-mail Address ดงักล่าวได้ผ่านการยืนยนัจากผู้ขอใช้บริการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด
แล้วเท่านัน้ 
 3.31 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า บริการบางประเภท ธนาคารได้น าข้อความหรือข้อมูลมาจากบุคคลภายนอก หรือธนาคารได้เชื่อมต่อระบบของ
ธนาคารไปยังข้อมูลของบุคคลภายนอก ธนาคารจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวได้ รวมถึงธนาคารไม่มีส่วน
เก่ียวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกนัใด ๆ เก่ียวกบัสินค้า บริการ ข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ สิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีผลิต และ/หรือ 
ให้บริการ โดยบุคคลภายนอก ทัง้นี ้ธนาคารไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการหรือบคุคลใด ๆ ในความเสียหายใด ๆ จากการน าข้อความหรือข้อมลูดงักล่าว
ไปใช้ และ/หรือ เหตอุื่นอนัเกดิขึน้จากสินค้า และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ทัง้สิน้ 
4. ความสมบรูณ์ของการใช้บริการ หรือธุรกรรม และผลผูกพนัผู้ขอใช้บริการ 
 4.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าวิธีการด าเนินการใด ๆ โดยผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้
บริการนีเ้ป็นวิธีการท่ีน่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและธนาคาร  รวมทัง้รับรองว่าเอกสาร  และ/หรือ  ข้อมลูใด ๆ ท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอ
ใช้บริการด้วยวิธีการดงักล่าวนัน้เป็นเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลท่ีเชื่อถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ และใช้
บังคับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการ ธนาคาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้ธนาคารไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล ชื่อบัญชีเงินฝาก และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัรายการการใช้บริการในครัง้นัน้ ๆ ว่าถกูต้องครบถ้วนหรือไม่ด้วย 
 4.2 ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือ ข้อมลูใด ๆ ท่ีธนาคารได้รับ และ/หรือ จะได้รับในภายหน้าจากผู้ขอใช้บริการผ่านบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อมลูของผู้ขอใช้บริการท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ โดยธนาคารจะมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูล
ลกูค้าของธนาคาร เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของธนาคาร และ/หรือ การใช้ท าธุรกรรมกบัธนาคาร 
  ในกรณีท่ีธนาคารพบหรือสงสยัว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือ ข้อมลูท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็น
จริง ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการท าธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือบริการอื่น 
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ นอกจากนี ้หากธนาคารได้รับความ
เสียหายใดๆ จากการให้บริการโดยใช้หรืออ้างอิงข้อมลูดงักล่าว ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชดใช้ต่อธนาคารในความเสียหายดงักล่าว 
 4.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระท าใดๆ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไม่ว่าจะเก่ียวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทใดๆ ก็ตาม หากได้กระท าไปโดยการใช้รหัสประจ าตวั และ/หรือ โดยการใช้บริการ Pre-login ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนีแ้ล้ว ให้
ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทัง้สิน้ และผู้ขอใช้บริการตกลง
รับผิดชอบการกระท าดงักล่าวเสมือนหน่ึงว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระท าด้วยตนเอง ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเกิดขึน้โดยผู้ขอใช้บริการหรือบคุคลใด และไม่ว่าจะด้วย
เหตใุด (เว้นแต่เกิดจากความผิดของธนาคาร) นอกจากนี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการใช้รหสัประจ าตวัถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย 
 4.4 กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น เพื่อประโยชน์ของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ ธนาคารอาจเรียกให้ผู้ขอใช้บริการจัดท าเอกสาร
ตามรูปแบบท่ีธนาคารก าหนด และ/หรือน าส่งเอกสารให้แก่ธนาคาร ภายในระยะเวลาอนัสมควร 
 4.5 ผู้ขอใช้บริการจะเปลี่ยนแปลง หรือระงบั หรือยกเลิก รายการโอนเงิน และ/หรือ รายการช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือ รายการธุรกรรมใด ๆ 
ภายหลังจากท่ีได้จัดส่งรายการนัน้ๆ ให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ได้ ยกเว้นกรณีท ารายการแบบท าค าสั่งไว้ล่วงหน้า ผู้ขอใช้
บริการอาจท าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือระงบั หรือยกเลิกรายการนัน้ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่น ก่อนวนัท่ีธนาคารจะได้กระท าการ
ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามรายการนัน้หรือภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนดได้ ทัง้นี ้ตามขัน้ตอน และวิธีการท่ีธนาคารก าหนด  
 4.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า เมื่อธนาคารได้ด าเนินการตามค าขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการแล้ว ถือว่าธนาคารได้ให้บริการโดย
ถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ และในกรณีท่ีเป็นการขอใช้สินเชื่อหรือท าธุรกรรมเก่ียวกับบญัชีกองทุน ถือว่าผู้ขอใช้บริการ
ได้รับสินเชื่อหรือได้รับบริการจากธนาคารโดยถูกต้องครบถ้วน และมีผลผูกพันผู้ ขอใช้บริการทุกประการ ทัง้นี ้ธนาคารไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีธนาคารได้รับช าระไว้แล้วไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ทัง้สิน้ 
 4.7 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสาร และ/หรือ หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการหกัเงิน โอนเงิน หรือการด าเนินการของธนาคารกับบญัชี
หรือการใช้วงเงินสินเชื่อ (ถ้ามี) ของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการท่ีธนาคารให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งธนาคารได้จัดท าขึน้
ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี ้มีความถกูต้องและผูกพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการ 
 4.8 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในกรณีท่ีบญัชีผู้ขอใช้บริการได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม ให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขนีย้งัคงมีผลใช้บงัคบั
ส าหรับบญัชีผู้ขอใช้บริการท่ีได้เปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ด้วยทกุประการ 
 4.9 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเก่ียวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์นีต้ามอัตราและ
เงื่อนไขที่ธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีผู้ขอใช้บริการทกุประเภทท่ีมีอยู่กบัธนาคารได้ 
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 4.10 ในกรณีท่ีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้แก่ธนาคาร และ/หรือ บคุคลใด ๆ เนื่องจากการให้บริการหรือการด าเนินการใด ๆ ตามความประสงค์
ของผู้ขอใช้บริการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนีโ้ดยมิใช่ความผิดของธนาคาร หรือในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการใช้บริการเพื่อกิจการใดซึ่งขดัต่อกฎหมายหรือ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน เชน่ ท ารายการผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช าระหนีท่ี้เก่ียวข้องกบัการพนนั ซือ้ขายอาวธุ หรือ
สนบัสนนุการก่อการร้าย ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดทกุประการ  
 4.11 ข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บริการได้จากบริการของธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูเก่ียวกับสถานะเช็ค จ านวนเงินในบญัชีเงินฝากมีไม่
เพียงพอส าหรับการจ่ายเงินตามเช็ค อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบีย้ ข้อมูลการลงทุน หรือข้อมูลอื่น เป็นเพียงข้อมูลในเบือ้งต้น
เทา่นัน้ 
 4.12 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่ม เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทบริการท่ีธนาคารเปิดให้บริการผ่านระบบของธนาคารได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้บริการตกลง
ผูกพนัปฏิบติัตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้บริการ  และค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงดงักล่าวทุกประการ  โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยการปิดประกาศ  ณ  ส านักงานหรือสาขาของธนาคาร  และ/หรือ  เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของธนาคาร 
และ/หรือ  มีหนังสือแจ้งไปยงัผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ โดยวิธีการอื่นท่ีธนาคารเห็นสมควร  ยกเว้นการเพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการ
เกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติมตามเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด ธนาคารต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อน   
 4.13 ผู้ ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีธนาคารก าหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวนัท่ีท าค าขอใช้บริการ รวมทัง้ตามท่ีธนาคารจะได้ก าหนดเพิ่มเติม 
แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึง่ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อก าหนดและเงื่อนไขนีด้้วย 
5. การด าเนินการกรณีพบข้อผิดพลาด 
 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดปกติใด ๆ  ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็วท่ี  
SCB Call Center  โทร.02-777-7777 โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัวนัและเวลาท่ีท ารายการ สถานท่ีตัง้ของเคร่ืองเทอร์มินอล เลขท่ีบญัชีเงินฝาก 
และ/หรือ บัญชีสินเชื่อ (ถ้ามี) ของผู้ขอใช้บริการและของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ประเภทของรายการ จ านวนเงินท่ีโอนเข้าหรือออก รวมทัง้ข้อมูลอื่นท่ีเก่ียวกับการท า
รายการท่ีมีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามท่ีธนาคารก าหนด  โดยธนาคารและผู้ขอใช้บริการจะร่วมมือกันด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุ
ของข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ทัง้นี ้ธนาคารจะแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ ขอใช้บริการทราบตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคาร
เห็นสมควร เช่น ทางโทรศพัท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโดยวิธีการและช่องทางท่ีธนาคารจะได้ก าหนดเพิ่มเติม 
6. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของธนาคาร 
 6.1 บรรดาการกระท าใดๆ ท่ีธนาคารได้กระท าไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้และ/หรือ ตามข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งต่อธนาคาร และ/หรือ 
ตามค าร้องขอของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ของธนาคาร   ไม่ว่าท่ีมีอยู่แล้วในขณะนีห้รือท่ีจะมีขึน้ภายหน้า ให้มี
ผลผูกพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการ   และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ผู้ รับเงิน และ/หรือ บุคคลใด ๆ 
ไม่ว่าจะโดยประการใดทัง้สิน้ เว้นแต่ 
  (1) เกิดจากธนาคารจงใจ  หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติตามค าขอใช้บริการ  หรือค าสัง่โอนเงิน หรือค าสัง่ช าระเงิน หรือ
ค าสัง่ระงบัการโอนเงิน หรือค าสัง่ระงบัการช าระเงิน  หรืออายดัหรือระงบัการใช้รหสัประจ าตัว  หรืออุปกรณ์เพื่อการท ารายการของผู้ขอใช้บริการ และเกิด
รายการโอนเงินผ่านระบบของธนาคารขึน้  ทัง้นี ้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดส่งค าขอใช้บริการ และ/หรือ ข้อมูล และ/หรือ แจ้งขอระงบัการโอนเงิน และ/หรือ 
แจ้งขอระงบัการช าระเงิน หรืออายดัหรือระงบัการใช้รหสัประจ าตวัหรืออปุกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าวโดยถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนีแ้ล้ว  หรือ 
  (2) เกิดรายการโอนเงิน หรือรายการช าระค่าสินค้า / บริการ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารก่อนท่ีธนาคารจะได้ส่งมอบรหสั
ประจ าตวั และ/หรือ อปุกรณ์เพ่ือการท ารายการให้แก่ผู้ขอใช้บริการ หรือ 
  (3) เกิดรายการโอนเงิน หรือรายการช าระค่าสินค้า / บริการ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารโดยมิชอบและมิใช่ความผิด
ของผู้ขอใช้บริการ 
 6.2 ในกรณีท่ีธนาคารได้ให้บริการ หรืองดเว้นการให้บริการใดๆ แก่ผู้ ขอใช้บริการ เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้ผู้ขอใช้บริการ 
ตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บคุคลใดทัง้สิน้ 
 (1) ผู้ขอใช้บริการมีเงินในบญัชีไม่พอ หรือถกูระงบัการใช้วงเงินสินเชื่อกบัธนาคาร 
 (2) การโอนเงิน และ/หรือ ช าระเงินนัน้ จะเป็นผลให้ยอดหนีใ้นบญัชีเกินกว่าวงเงินสินเชือ่ท่ีผู้ขอใช้บริการตกลงกับธนาคาร (ถ้ามี) 
 (3) อยู่ระหว่างด าเนนิการทางกฎหมาย  
 (4) ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความขดัข้องของการโอนเงิน และ/หรือ ช าระเงิน และ/หรือ ให้บริการ อยู่แล้วก่อนหรือใน
ขณะที่ท ารายการโอนเงิน และ/หรือ ช าระเงิน และ/หรือ ใช้บริการนัน้ 
 (5) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบตัิหรือปฏิบตัิผิดข้อก าหนดและเงื่อนไขหรือข้อตกลงกบัธนาคาร  
 (6) เป็นเหตสุดุวิสยั 
7. การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการ 
 7.1 ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไม่ให้บริการ หรือระงบั หรือยกเลิกการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหน่ึงประเภทใด หรือทัง้หมด เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้ง
ให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั เว้นแต่กรณีท่ีธนาคารเห็นว่าการด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี ้ หรือกิจการหรือ
การด าเนินกิจการของผู้ขอใช้บริการอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อนัน่าเชื่อว่ามี
การใช้บริการหรือการท ารายการในลักษณะ Robot หรือโดยทจุริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ หรือผู้ขอใช้บริการเสียชีวิต หรือสาบสญู หรือตก
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เป็นผู้ ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือมีหนีส้ินล้นพ้นตัว 
หรือมีเหตจุ าเป็นอื่นซึง่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว 
 7.2 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการไม่ว่าประเภทหน่ึงประเภทใดหรือทุกประเภทก็ตาม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษร 
หรือแจ้งผ่านช่องทางตามท่ีธนาคารก าหนด เพื่อให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
ค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเก่ียวกบัการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์โดยหกัเงินจากบญัชีผู้ขอใช้บริการได้จนกว่าจะมีการยกเลิกบริการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้
8. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 
 8.1 ธนาคารอาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ ขอใช้บริการกับธนาคาร และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูล
เก่ียวกับผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
และการให้บริการของธนาคาร และเพื่อเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บนัทึกการสนทนาและ/
หรือข้อมลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอ้างอิงต่อผู้ขอใช้บริการตามกฎหมาย 
 8.2 ธนาคารจะมีการส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนท่ีไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ขอใช้บริการ (ข้อมูลที่ไม่ใช่ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน หรือข้อมูลอื่นท่ีสามารถระบุว่าเป็นผู้ ขอใช้บริการ) ให้แก่ Google และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของ Google  ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดการด าเนินการส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลให้แก่ Google รวมทัง้การวิเคราะห์
ข้อมูลของ Google ได้จากหัวข้อ "How Google uses data when you use our partners' sites or apps" ท่ี www.google.com/policies/privacy/partners/ หรือ 
URL อื่นตามท่ี Google ก าหนด 
 8.3 ในการใช้บริการกับธนาคาร ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ของบุคคลอื่นท่ีผู้
ขอใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้แก่ธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้และวัตถุประสงค์ตามท่ีระบุในประกาศนโยบาย
ความเป็นส่วนตวัของธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการท่ีธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลและสิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลท่ีธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารท่ี www.scb.co.th และ/หรือ ช่องทางท่ี
ธนาคารก าหนด หรือตามท่ีธนาคารจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางท่ี
ธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการได้มีการให้ข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้ขอใช้บริการมีหน้าท่ีแจ้งให้บุคคลดงักล่าวทราบถึงรายละเอียด
การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัดงักล่าวด้วย 
 8.4 ในกรณีผู้ ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล ผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลใดๆ (ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้
กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล) ของผู้ขอใช้บริการท่ีให้ไว้แก่ธนาคาร หรือท่ีธนาคารได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เพื่อวตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ท่ีใช้บังคบักับธนาคาร การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารกิจการของธนาคาร การด าเนินการใด ๆ 
เก่ียวกับกระบวนการสินเชื่อ และ/หรือ การเสนอ การให้บริการ หรือ การปรับปรุง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของธนาคาร ของบุคคลท่ีธนาคารเป็น
ผู้จ าหน่าย เป็นตวัแทน หรือมีความเก่ียวข้องกบัธนาคาร  
  นอกจากนี ้ผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้แก่ ผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ท่ีใช้บงัคบักับธนาคาร และ/หรือ ให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ท่ีธนาคารเป็น
คู่สญัญาหรือมีความสมัพนัธ์ด้วย เพื่อวตัถปุระสงค์ในการสนบัสนนุการให้บริการของธนาคารแก่ผู้ขอใช้บริการ 
 8.5 เพื่อประโยชน์ของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารอาจส่งข้อมลูข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมลูผลิตภณัฑ์และบริการต่าง ๆ ข้อมลูทางการตลาด 
และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังท่ีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยผู้ ขอใช้บริการ
สามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมลูดงักล่าวได้โดยติดต่อ SCB Call Center โทร.02-777-7777 หรือตามชอ่งทางที่ธนาคารก าหนด 
9. ข้อมูลการติดต่อและการส่งค าบอกกล่าว 
 9.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าสามารถก าหนดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ E-mail Address เพื่อเป็นช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูลกับธนาคารหรือ
ส าหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเภทได้เพียง 1 เลขหมาย และ 1  E-mail Address เท่านัน้ 
 9.2 เมื่อผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่/ท่ีตัง้ส านักงาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือ E-mail Address จากท่ีระบุไว้เดิมในใบค าขอใช้บริการ 
หรือค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยแจ้งได้ท่ีสาขาของธนาคาร หรือช่องทางท่ี
ธนาคารก าหนด 
 9.3 เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลใดๆ ท่ีธนาคารส่งไปยังผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ติดต่อประสานงาน (Contact Person) (ถ้ามี) ตามท่ีอยู่ และ/หรือ 
ส านกังาน และ/หรือ E-mail Address และ/หรือ โทรศพัท์มือถือ ตามท่ีผู้ขอใช้บริการแจ้งไว้ในค าขอใช้บริการ หรือค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูการใช้บริการ 
(ถ้ามี) และ/หรือ ช่องทางที่ธนาคารก าหนดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบและผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสาร หนงัสือ หรือข้อมลูนัน้ๆ แล้ว 
10. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
 ข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้
เก่ียวกบัการใช้บริการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี ้

_______________________________ 

 

ช่องทางการร้องเรียน ลกูค้าสามารถติดต่อผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรือศนูย์บริการลกูค้า SCB Call Center 02-777-7777 
หรือ You Tell Us [Easy App]  หรือผ่านธปท.ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th 
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