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                           ขอใช้บริการ                   ขอเปล่ียนแปลงข้อมูลการใช้บริการ 
   เรียน ผู้จดัการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)สาขา.....................................................................................................วนัท่ี................................................................
 ข้าพเจ้ามีความประสงคข์อใช้บริการ SCB Easy ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี:้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ลงช่ือ......................................................................เจ้าของบญัชีร่วม             ลงช่ือ...........................................................................ผู้ขอใช้บริการ 
                           (                                                                  )                                                 (                                                                      )  

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร พมิพ์รายละเอียด 9100 ทกุบญัชี  
 

หมายเลขอ้างอิง 
SCB Easy 

ค าขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ 
ส าหรับบริการ SCB Easy 

 

ส่วนที่ 2–สมัคร/เพิ่มบัญชีหรือบัตรของผู้ขอใช้บริการ (ประเภทบญัชี เช่น บญัชีออมทรัพย์,เดนิสะพดั,ฝากประจ า,ฝากระยะยาว,บตัรเครดติธนาคารไทยพาณิชย์ / บตัร 
Speedy Cash) 
              ประเภทบัญชี/บัตร                   ช่ือบัญชี               เลขที่บัญชี/บัตร           ลายมือช่ือเจ้าของบัญชี/บัตร 
(1)  สมัคร  Easy Net  Easy App  ............................................    ......................................  .....................................     .............................................   
(2)   เพิ่มข้อมูลบัญชีหรือบัตร               ............................................    ......................................  .....................................     .............................................                                                    
(3)  เพิ่มข้อมูลบัญชีหรือบัตร               ............................................    ......................................  .....................................     .............................................    
(4)  เพิ่มข้อมูลบัญชีหรือบัตร               ..........................................    ......................................  .....................................     .............................................    
(5)  เพิ่มข้อมูลบัญชีหรือบัตร               ............................................    ......................................  .....................................     .............................................    
หมายเหตุ :  กรณีมีบญัชี / บตัรท่ีต้องการสมคัร / เพิ่มมากกว่า 4 บญัชีโปรดระบรุายละเอียดเพิ่มเตมิลงในเอกสารแนบพร้อมลงนามรับรองข้อมลู  
ส่วนที่ 3 – ขอเปล่ียนแปลงข้อมูลใช้บริการ  Easy Net   Easy App   
  ขออนมุตัเิปล่ียนแปลงวงเงินทกุบญัชีส าหรับการโอนผ่าน SCB Easy เป็น ดงันี ้(วงเงินสงูสดุท่ีธนาคารก าหนดจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ www.scbeasy.com) 
        - การโอนระหว่างบญัชีของผู้ขอใช้บริการไม่เกิน........................................................................(บาท/วนั) 
        - การโอนเงินไปยงับญัชีธนาคารไทยพาณิชย์ของบคุคลอ่ืน ไม่เกิน.............................................(บาท/วนั) 
        - การโอนเงินไปยงับญัชีของบคุคลอ่ืนตา่งธนาคาร ไม่เกิน.........................................................(บาท/วนั) 
        - การโอนเงินไปยงับญัชีพร้อมเพย์  ไม่เกิน.........................................................(บาท/วนั) 
  ขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศพัท์ / E-mail Address ส าหรับการติดต่อหรือท าธุรกรรมทัง้หมดเก่ียวกบับญัชีตามท่ีระบใุนสว่นท่ี 2 ข้างต้น โดยให้มีผลส าหรับการใช้บริการ 
อ่ืน ๆ   ของธนาคารท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีเงนิฝากดงักลา่วทัง้หมดด้วย 

   โทรศพัท์บ้าน เปล่ียนเป็น........................................ และ  ยกเลกิหมายเลขเดมิทัง้หมด  ยกเลกิหมายเลข........................................ 

   โทรศพัท์ท่ีท างาน เปล่ียนเป็น........................................ และ  ยกเลกิหมายเลขเดมิทัง้หมด  ยกเลกิหมายเลข........................................ 

   โทรศพัท์มือถือ เปล่ียนเป็น........................................ และ  ยกเลกิหมายเลขเดมิทัง้หมด  ยกเลกิหมายเลข........................................ 

   E-mail Address จากเดมิเป็น  
  ขอรหสัประจ าตวัใหม่ส าหรับ SCB Easy Net (Reset Password)           ขอรหสัประจ าตวัใหม่ส าหรับ SCB Easy App (Reset PIN) 
  ต้องการทราบช่ือผู้ใช้งาน (Username)         อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ .............................................. 
  ขอยกเลกิการใช้บริการ SCB Easy ซึง่จะเป็นผลให้บริการด้าน E-Statement ถกูระงบัไปด้วยแตไ่ม่กระทบตอ่รายการท่ีท าค าสัง่ไว้ลว่งหน้าแล้ว  

ส่วนที่ 1 - ข้อมูลส่วนตัว 
ค าน าหน้าช่ือ    นาย      นาง      นางสาว     อ่ืน ๆ (ระบ)ุ.......................... ช่ือ-นามสกลุ .................................................................................................................  
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดนิทาง / เลขท่ีบตัรตา่งด้าว  ประเทศท่ีออกหนงัสือเดนิทาง...........................  
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 ท่ีระบขุ้างต้น ไม่ตรงกบัท่ีเคยแจ้งไว้กบัธนาคารก่อนหน้านีใ้นการเปิดบญัชีเงินฝากที่เก่ียวข้องการใช้
บริการตามค าขอฯ นี ้ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารท าการเพิ่มและใช้ข้อมูลตามท่ีระบุข้างต้น เป็นข้อมูลส าหรับการใช้บริการ SCB Easy Net และ SCB Easy App กับ
ของข้าพเจ้า 
 

FBE213(8) 
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ข้าพเจ้าได้รับมอบรวมทัง้ได้อ่านและรับทราบข้อก าหนดและเง่ือนไขในการใช้บริการของธนาคารท่ีอยู่ด้านหลงั  และ/หรือ  แนบท้ายใบค าขอนี ้ในวนัท าค าขอนีแ้ล้ว  และตกลง

ยินยอมผูกพนั และรับปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขดงักล่าว รวมทัง้ตกลงยินยอมเสียค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเน่ืองมาจากการท่ีข้าพเจ้าใช้บริการกับธนาคารตามท่ี
ธนาคารก าหนดทกุประการ และหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตัติามข้อก าหนดและเง่ือนไขดงักลา่วจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบทัง้สิน้  

ข้าพ เจ้า ............. ...................... ................................ เจ้าของบัญ ชีเงินฝากประเภท ออมทรัพ ย์ / เดินสะพัด /ฝากประจ า /ฝากระยะยาว เลข ท่ี
..................................................ได้รับทราบและตกลงยินยอมให้ผู้ขอใช้บริการใช้บริการดงักลา่วข้างต้นหรือบริการอ่ืนใดท่ีผู้ขอใช้บริการจะได้ตกลงกบัธนาคารเพิ่มเตมิในภายหน้า
กบับญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าหรือท่ีข้าพเจ้าเป็นเจ้าของร่วมดงักลา่วได้ รวมทัง้ท าการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อตกลง และ/หรือ ข้อมลูตา่งๆ อนัเก่ียวกบับริการได้ทกุประการ ไม่ว่าจะเป็น
ให้มีการฝากเงิน ถอนเงิน หกัเงิน หรือโอนเงิน  อันจะมีผลกระทบอ่ืนใดต่อบัญชีเงินฝากท่ีข้าพเจ้าเป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วมดงักล่าวหรือไม่อย่างไรก็ตาม  โดยตกลงให้การ
ด าเนินการดงักลา่วมีผลผกูพนัข้าพเจ้าทกุประการ 
 

                  ลงช่ือ......................................................................เจ้าของบญัชีร่วม       ลงช่ือ...........................................................................ผู้ขอใช้บริการ 
                           (                                                                  )                                          (                                                                      )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารตามท่ีได้รับอนมุตัิจากธนาคาร และตามรายละเอียดการให้บริการท่ีธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการ
ตกลงผกูพนัตามข้อก าหนดและเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้

1. ค านิยาม 

 1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมลูส่วนบุคคล ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูการท าธุรกรรม และ/หรือ ข้อมลูใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการ
ท่ีผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่ธนาคาร และ/หรือ ท่ีมีอยู่ในระบบฐานข้อมลูของธนาคาร และ/หรือ ท่ีธนาคารเก็บรวบรวมมาจากบคุคลอ่ืนใด 

 1.2 “เคร่ืองมือเพื่อการท ารายการ” หมายความถงึ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศพัท์มือถือ และ/หรือ แทบ็เล็ต และ/หรือ เคร่ืองมืออ่ืนใด
ตามที่ธนาคารก าหนดเพ่ือการท ารายการ 

 1.3 “ธนาคาร” หมายความถงึ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และให้หมายความรวมถงึบคุคลที่ธนาคารมอบหมายด้วย 

 1.4 “บริการอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง บริการ SCB Easy Phone และ/หรือ SCB Easy Net และ/หรือ SCB Easy Application และ/หรือ 
SCB Mobile Banking รวมถงึบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเตมิในภายหน้า 

 1.5 “บัญชีผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง บัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงินอ่ืนใด และให้
หมายความรวมถึง บตัรเครดิต หรือบตัรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชี หรือรหสัใด ๆ ท่ีธนาคารออกให้แก่ผู้ ขอใช้บริการซึ่งสามารถใช้ บริการได้ในลักษณะ

พืน้ที่ส าหรับถ่ายภาพบัตรประจ าตัวที่ใช้เป็นหลักฐานการแสดงตน 

ส าหรับธนาคาร :  ได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูของลกูค้าและภาพถ่ายบตัรประจ าตวักบัต้นฉบบัแล้ว มีความถกูต้องครบถ้วนทกุประการ และอนมุตัใิห้เป็นผู้ขอใช้บริการของธนาคาร 
                                                                                                                                                                                                                                โปรดประทับตราสาขา                                                                                                                                                    
         ...................................................................................                                                             ....................................................................................... 
      เจ้าหน้าท่ี/พนกังานธุรกิจ/ธนกิจ ลงนามพร้อมเลขท่ีบตัรพนกังาน                                                      หวัหน้าธุรกิจ/ธนกิจ ลงนามอนมุตัพิร้อมเลขท่ีบตัรพนกังาน            
                                                                                                               หมายเหตุ กรณีเปล่ียนแปลงวงเงนิส าหรับการโอนให้ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขึน้ไป ลงนามอนุมัต ิ 
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ท านองเดียวกบับญัชีเงินฝาก และผู้ขอใช้บริการได้ก าหนดใช้บญัชีเงินฝาก  และ/หรือ บตัรเครดิต และ/หรือ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ บญัชี  และ/หรือ รหสั 
ดงักล่าวในบริการอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารเปิดให้บริการด้วย 

 1.6 “บัตรเงนิสด” หมายความถึง บตัรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบตัรบริการเงินด่วน (บตัรเอทีเอ็ม) และ/หรือ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบตัรเดบิต 
(บตัรเดบติ) และ/หรือ บตัรอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามที่ธนาคารจะก าหนดเพิ่มเตมิในภายหน้า 

 1.7 “รหัสประจ าตัว” หมายความถึง  Login  Name  หรือ Username,  รหัสผ่าน  (Password), PIN – Person  Identification  Number, 
ลายนิว้มือ, ใบหน้า, เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biometric), รหสัผ่านเพ่ือใช้งานอุปกรณ์เพ่ือการท ารายการ, รหสั OTP – One  Time  Password  รวมถึง
รหสัอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ไม่วา่จะเรียกด้วยช่ือใด ๆ  และไม่ว่าจะเป็นรหสัท่ีธนาคารเป็นผู้ ก าหนดให้หรือเป็นรหสัท่ีผู้ขอใช้
บริการเป็นผู้ก าหนดเองก็ตาม 

 1.8 “รายการช าระค่าสินค้า / บริการ” หมายความถึง ค าสั่ง หรือรายการ หรือธุรกรรม ท่ีกระท าผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้
ธนาคารหกัเงินจากบญัชีผู้ขอใช้บริการ และโอนเข้าบญัชีเงินฝากของบุคคลใด ๆ เพ่ือช าระค่าสินค้าหรือบริการตามรายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี ้
ของผู้ขอใช้บริการและ/หรือบคุคลอ่ืน ไม่วา่รายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนีน้ัน้จะได้จดัท าในรูปแบบใดก็ตาม 

 1.9 “รายการโอนเงิน” หมายความถึง ค าสัง่ หรือรายการ หรือธุรกรรม ท่ีกระท าผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ธนาคารหกัเงินจาก
บญัชีผู้ขอใช้บริการและโอนเข้าบญัชีเงินฝากใด ๆ 

 1.10 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขนี ้รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขดัข้อง หรือข้อมลูผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารหรือระบบส่ือสารขดัข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขดัข้อง 
หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระท าของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลท่ีเป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้ 
มีสาเหตมุาจากการท่ีธนาคารไม่ดแูลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน 

 1.11 “อุปกรณ์เพื่อการท ารายการ” หมายความถึง อุปกรณ์ส าหรับผู้ขอใช้บริการใช้ประกอบหรือใช้ร่วมในการท ารายการเพ่ือการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารเหน็ชอบ เช่น เคร่ืองมือสร้างและแปลงรหสั (Token) หรืออปุกรณ์อ่ืนใดท่ีท าหน้าท่ีในลกัษณะท านองเดียวกนั 

 1.12 “Pre – login” หมายความถึง บริการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ท่ีผู้ ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใส่รหัสประจ าตวั แต่ในการท ารายการ  
และ/หรือ ใช้บริการ ผู้ ขอใช้บริการอาจต้องใส่รหสัประจ าตวัหรือไม่ก็ได้ ขึน้อยู่กบัข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนดส าหรับบริการแต่ละประเภท
ดงักล่าว 

2. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจ าตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และเคร่ืองมือเพ่ือการท ารายการ 

 2.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหสัประจ าตวั และข้อมลูส่วนบุคคล ไว้เป็นความลบัและไม่เปิดเผยหรือกระท าการใด ๆ ท่ีอาจท าให้ผู้ อ่ืนทราบ
รหสัประจ าตวั และ/หรือ ข้อมลูส่วนบคุคล ดงักล่าว 

 2.2 ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษาเคร่ืองมือเพ่ือการท ารายการไว้เป็นอย่างดีในท่ีปลอดภยั และผู้ขอใช้บริการต้องไม่ท าให้เคร่ืองมือเพ่ือการท า
รายการดงักล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครองของบคุคลอ่ืน 

 2.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปล่ียนแปลง Login Name หรือ Username และ/หรือ รหสัผ่าน (Password) และ/หรือ PIN - Person Identification 
Number และ/หรือ รหสัที่เก่ียวข้องกบัการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือใดก็ได้ โดยด าเนินการตามวธีิการและเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 

 2.4 กรณีท่ีรหสัประจ าตวั หรืออุปกรณ์เพ่ือการท ารายการของผู้ขอใช้บริการ ช ารุด  สูญหาย  หรือถูกโจรกรรม  ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้ง  และ/หรือ 
ขอระงบัธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ และ/หรือ ขออายดัหรือระงบัการใช้รหสัประจ าตวัหรืออุปกรณ์เพ่ือการท ารายการดั งกล่าว
ทนัทีท่ี SCB Call Center โทร.02-777-7777 โดยธนาคารจะด าเนินการระงบัธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และ/หรือ อายัดหรือ
ระงบัการใช้รหสัประจ าตวัหรืออุปกรณ์เพ่ือการท ารายการดงักล่าวในทนัทีท่ีผู้ขอใช้บริการผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบญัชีตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีธนาคารก าหนดแล้ว ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการยอมรับวา่การท าธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหสัประจ าตวัหรืออุปกรณ์เพ่ื อ
การท ารายการของผู้ใช้บริการก่อนท่ีธนาคารจะได้ท าการระงบัธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์นัน้ ๆ และ/หรือ อายดัหรือระงับการใช้รหสั
ประจ าตวัหรืออปุกรณ์เพ่ือการท ารายการดงักล่าวนัน้ ให้มีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบทกุประการ 

  อนึ่ง ผู้ ขอใช้บริการตกลงยินยอมช าระค่าใช้จ่ายทุกประเภทอันเก่ียวเน่ืองกับการขออายัด และ/หรือ การระงับธุรกรรมหรือการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ทกุประเภท และ/หรือ รหสัประจ าตวั และ/หรือ อปุกรณ์เพ่ือการท ารายการดงักล่าวทัง้สิน้ทกุประการ 

3. การเข้าใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 

 3.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทได้ต่อเม่ือผู้ขอใช้บริการได้จดัท าข้อตกลงการใช้บริการ และ/หรือ ด าเนินการ
ใดๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด รวมทัง้ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผู้ ใช้บริการแต่ละประเภทนัน้ๆ ด้วย โดยผู้ ขอใช้บริการต้องผูกพันและปฏิ บตัิตาม
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ข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการท่ีธนาคารก าหนดขึน้ส าหรับการใช้บริการแต่ละประเภทดงักล่าว และ/หรือ ข้อก าหนดและ เง่ือนไขการใช้บริการ
ตามแต่ละประเภทรายการท่ีปรากฏขึน้ก่อน และ/หรือ ระหว่างท่ีผู้ขอใช้บริการท ารายการ (ถ้ามี) ด้วย ทัง้นี ้ให้ถือวา่ข้อตกลง ข้อก าหนด  และเง่ือนไขการ
ใช้บริการดงักล่าว เป็นส่วนหนึง่ของข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการนีด้้วย  

  กรณีท่ีผู้ขอใช้บริการใช้หมายเลขบตัรเครดติและวงเงินบตัรเครดติ หรือหมายเลขบตัร Speedy Cash และวงเงินสินเช่ือ Speedy Cash ในการยืนยนั
ตวัตนเพ่ือขอใช้บริการ SCB Easy Application ตัง้แต่วนัท่ี 22 กนัยายน 2561 เป็นต้นไป ผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการได้เฉพาะบริการท่ีเก่ียวกบับตัรเครดิต
ตามข้อ 3.11 บริการท่ีเก่ียวกับสินเช่ือ Speedy Cash และ/หรือ บริการอ่ืน ๆ ตามท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการท่ี
เก่ียวกับบญัชีเงินฝาก บญัชีกองทุน และ/หรือ บริการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมในภายหน้า ผู้ ขอใช้บริการจะต้องใส่รหสัประจ าตวัตามประเภทท่ีธนาคารก าหนดและ
ด าเนินการตามขัน้ตอนและวธีิการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application 

  อนึ่ง ผู้ขอใช้บริการต้องท ารายการเปิดใช้บริการ (Activate) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท โดยใช้รหสัประจ าตวั  ภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับอนมุตัิให้ใช้บริการ หรือภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด มิฉะนัน้ จะถือว่าผู้ขอใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนัน้ ๆ  และ
ธนาคารจะท าการลบข้อมูลเก่ียวกับการขอใช้บริการและการอนุมัติให้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวออกทัง้หมด   โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ขอใช้บริการทราบ   
ทัง้นี ้  หากผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนัน้ ๆ ผู้ขอใช้บริการต้องท าค าขอใช้บริการใหม่ ตามวิธีการและขัน้ตอนท่ีธนาคาร
ก าหนด  

 3.2 ในการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นการใช้บริการ Pre - login ผู้ขอใช้บริการต้องใส่รหสัประจ าตวัให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบตัิตามขัน้ตอน 
วิธีการ และเง่ือนไขการใช้บริการท่ีธนาคารก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครัง้ และหากใส่รหัสประจ าตวัไม่ถูกต้องเกินจ านวนครัง้ท่ีธนาค ารก าหนด 
(แล้วแต่กรณี) ระบบจะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยผู้ ขอใช้บริการต้องติดต่อสาขา หรือแจ้งท่ี  SCB Call Center โทร.02-777-7777 ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้
บริการตกลงวา่การระงบัการให้บริการชัว่คราวดงักล่าวจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกการท าธุรกรรมที่เป็นการท าค าสัง่ไว้ล่วงหน้า และ/หรือ ธุรกรรมท่ีท าเสร็จสิน้
ตามขัน้ตอนการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แตล่ะประเภทแล้ว และผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ กบัธนาคารทัง้สิน้ 

 3.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยสามารถท ารายการโอนเงิน และ/หรือ รายการช าระค่าสินค้า/บริการ
ได้ภายในวงเงินและเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด ดงันี ้ 

ระบบบริการ

อิเล็กทรอนิกส์

ท่ีท ารายการ 

รายการโอนเงิน (จ านวนเงินสงูสดุ) รายการช าระ 

ค่าสินค้า / บริการ 

(จ านวนเงินสงูสดุ (บาท) ) 

บญัชีในไทยพาณิชย์ โอนไปบญัชีใน 

ธนาคารอ่ืน 

(บาท) 

โอนไปบญัชีพร้อมเพย์ใน 

ไทยพาณิชย์และธนาคารอ่ืน 

(บาท) 

โอนไปต่างประเทศ 

(US Dollar หรือ

เทียบเท่า) โอนระหวา่งบญัชี 

ผู้ขอใช้บริการ (บาท) 

โอนไปบญัชีบคุคลอ่ืน 

 (บาท) 

ไมเ่กิน 

ครัง้ละ  

ไมเ่กิน 

วนัละ 

ไมเ่กิน 

ครัง้ละ 

ไมเ่กิน 

วนัละ 

ไมเ่กิน 

ครัง้ละ 

ไมเ่กิน 

วนัละ 

ไมเ่กิน 

ครัง้ละ 

ไมเ่กิน 

วนัละ 

ไมเ่กิน 

ครัง้ละ 

ไมเ่กิน 

วนัละ 

ไมเ่กิน 

ครัง้ละ 

ไมเ่กิน 

วนัละ 

SCB Easy 

Phone 

2,000,000 2,000,000 500,000 500,000 - - - - - - 10,000 10,000 

SCB Easy 

Net 

ไมจ่ ากดั ไมจ่ 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 

ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 5,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - 2,000,000 2,000,000 

SCB  Mobile 

Banking 

ไมจ่ ากดั ไมจ่ ากดั 5,000,000 5,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - - 2,000,000 2,000,000 

 

  ทัง้นี ้ วงเงินสูงสุดในการท ารายการดงักล่าวข้างต้น  อาจเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีธนาคารประกาศก าหนด  และผู้ ขอใช้บริการสามารถขอ
เปล่ียนวงเงินสงูสดุดงักล่าวได้ตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด  
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  อนึง่  ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการโอนเงินได้โดยไม่จ ากดัจ านวนครัง้  (เว้นแตเ่ตม็วงเงินสงูสุด)  ยกเว้นการโอนเงินไปตา่งประเทศ  ซึง่ผู้ขอ
ใช้บริการจะต้องกรอกเอกสารการสมัครพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีใช้ประกอบ ย่ืนให้กับธนาคารผ่านช่องทางท่ีธนาคารก าหนดไว้  เพ่ือรอการ
อนมุตั ิพร้อมทัง้วงเงินท่ีธนาคารอนมุตัใิห้ท าได้  

  ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบเง่ือนไขในการท ารายการแตล่ะประเภทดงักล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารท่ี www.scb.co.th และ/หรือ 
ช่องทางอ่ืนใดท่ีธนาคารก าหนด หรือเปล่ียนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ www.scb.co.th  

 3.4 เม่ือผู้ขอใช้บริการท ารายการโอนเงิน และ/หรือ รายการช าระคา่สินค้า / บริการเสร็จสิน้สมบรูณ์ตามข้อก าหนดของธนาคารแล้ว ธนาคารจะ
ด าเนินการดงันี ้

  3.4.1 กรณีเป็นการท ารายการแบบมีผลทันที  (Real Time) ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงิน หรือ
รายการช าระคา่สินค้า / บริการ (แล้วแตก่รณี) ดงักล่าว ก็ต่อเม่ือธนาคารสามารถหกัเงินในจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินท่ีระบุในรายการโอนเงิน หรือรายการ
ช าระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) รวมกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการท่ีต้องช าระให้แก่ธนาคารจากบญัชีผู้ ขอใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการโอนเงิน 
หรือรายการช าระคา่สินค้า / บริการ (แล้วแตก่รณี) ได้ทนัทีเทา่นัน้ 

  3.4.2 กรณีเป็นการท ารายการแบบท าค าสั่งไว้ล่วงหน้า ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงิน หรือรายการ
ช าระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) ดงักล่าว ก็ตอ่เม่ือธนาคารสามารถหกัเงินในจ านวนเทา่กบัจ านวนเงินท่ีระบใุนรายการโอนเงิน หรือรายการช าระค่า
สินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) รวมกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการท่ีต้องช าระให้แก่ธนาคารจากบญัชีผู้ขอใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการโอนเงิน หรือ
รายการช าระค่าสินค้า / บริการ (แล้วแต่กรณี) ในวนัท่ีท่ีผู้ขอใช้บริการระบุให้เป็นวนัท ารายการตามรายการโอนเงิน หรือรายการช าระค่าสิ นค้า / บริการ 
(แล้วแต่กรณี) เท่านัน้ ทัง้นี ้หากในเดือนใดไม่มีวนัท่ีท่ีผู้ขอใช้บริการระบุให้เป็นวนัท ารายการดงักล่าว ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินในวนัสุดท้ายของ
เดือนนัน้ ๆ แทน อนึ่ง ผู้ ขอใช้บริการสามารถยกเลิกรายการแบบท าค าสั่งไว้ล่วงหน้าได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด โดยหากผู้ขอใช้บริการ
ยกเลิกหรือไม่ใช้บริการ SCB Easy Application แล้ว และไม่ได้ยกเลิกค าสัง่ที่ท าไว้ล่วงหน้าดงักล่าว ให้ถือวา่ค าสัง่ที่ท าไว้ล่วงหน้ายงัคงมีผลอยู่ตอ่ไป 

  3.4.3 ธนาคารจะแจ้งผลการโอนเงินและการหกับญัชีแก่ผู้ขอใช้บริการทางฟังก์ชนัการแจ้งเตือน หรือ SMS หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) หรือตามวิธีการและช่องทางท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินและสั่งพิมพ์ (print out) และ/หรือ บนัทึก 
(save as) หลกัฐานการโอนเงิน (Statement) รายการนัน้ได้ท่ีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในวันเดียวกนักบัท่ีโอนเงินนัน้ 

 3.5 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะเลือกใช้บริการ Pre - login ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบตัติามขัน้ตอนและวธีิการท่ีธนาคารก าหนดก่อนการเร่ิมใช้
บริการดงักล่าว โดยผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ภายหลงัการตัง้ค่าบริการ Pre-login ในครัง้แรก ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใส่รหสั
ประจ าตวั แต่ในการท ารายการ และ/หรือ ใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการอาจต้องใส่รหสัประจ าตวัหรือไม่ก็ได้ ขึน้อยู่กบัข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด
ส าหรับบริการแตล่ะประเภท และให้ถือวา่การท ารายการ และ/หรือ ใช้บริการ ดงักล่าวมีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการ 

  ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริการ FastPay เป็นบริการหนึ่งในบริการ Pre – login ซึ่งผู้ ขอใช้บริการสามารถสแกน QR Code เพ่ือ
ช าระค่าสินค้า บริการ และ/หรือหนีอ่ื้นใด หรือเพ่ือบริจาค โดยไม่ต้องใส่รหสัประจ าตวั และให้ถือว่ารายการดงักล่าวมีผลผูกพันผู้ ขอใช้บริการทุกประการ 
ทัง้นี ้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบตัติามขัน้ตอนและวธีิการท่ีธนาคารก าหนดก่อนการเร่ิมใช้บริการดงักล่าว  

 3.6 ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการเพิ่มบญัชีผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บญัชีกองทนุของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บญัชีสินเช่ือของผู้ขอใช้บริการ 
และ/หรือ ข้อมูลอ่ืนใดของผู้ ขอใช้บริการตามท่ีธนาคารก าหนด และ/หรือ บตัรเครดิต และ/หรือ บญัชีใด ๆ ของบุคคลอ่ืน เพ่ือเรียกดูข้อมู ล ท ารายการ
ธุรกรรม และ/หรือ ใช้บริการได้ โดยเลือกจากเลขท่ีบญัชีหรือข้อมลูอื่นใดตามที่ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้แสดงไว้ หรือตามที่ผู้ขอใช้บริการ
ได้กรอกข้อมลู ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการจะต้องปฏิบตัติามขัน้ตอนและวธีิการท่ีธนาคารก าหนด 

 3.7 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ผู้ ขอใช้บริการสามารถดาวน์โหลดและติดตัง้ SCB Easy Application บนเคร่ืองมือเพ่ือการท ารายการตามท่ีธนาคาร
ก าหนด สูงสุดเป็นจ านวน 3 เคร่ือง หรือตามจ านวนอ่ืนใดท่ีธนาคารก าหนด แต่ทัง้นี ้การเข้าใช้บริการดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะใช้ได้เพียง 1 เคร่ือง 
และหากมีการเข้าใช้บริการมากกว่า 1 เคร่ืองพร้อมกนั ระบบของธนาคารจะด าเนินการให้เคร่ืองท่ีเข้ามาใช้บริการหลงัสุด เป็นเคร่ืองท่ีใช้บริการได้เพียง
เคร่ืองเดียวเทา่นัน้ 

 3.8 การใช้บริการ Cardless  ATM (บริการเบกิถอนเงินโดยไม่ใช้บตัรเงินสด) 

  3.8.1 ผู้ ขอใช้บริการสามารถท ารายการการใช้บริการ Cardless ATM เพ่ือเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กับธนาคาร
ตามท่ีธนาคารก าหนดโดยไม่ใช้บตัรเงินสดได้ โดยต้องท ารายการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า และเม่ือผู้ขอใช้บริการท ารายการดงักล่าวส าเร็จ ธนาคารจะ
ส่ง Withdrawal Code (รหสัถอนเงิน) ให้แก่ผู้ ขอใช้บริการผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว เพ่ือน าไปใช้ในการเบิก
ถอนเงินท่ีเคร่ืองบริการเงินดว่น (เคร่ือง ATM) 
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   ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิกถอนเงินได้เป็นจ านวนทุกๆ 100 บาท เช่น 400, 500, 900 บาท เป็นต้น สูงสุดครัง้ละไม่เกิน 20,000 
บาท และจะต้องไม่เกินกว่า 50,000 บาท/วนั/บญัชีเงินฝากทุกบญัชีของผู้ขอใช้บริการ ทัง้นี ้บริการ Cardless ATM ถือเป็นบริการแยกต่างหากจากบริการ
บตัรเงินสดของธนาคาร จ านวนเงินสูงสุดท่ีท ารายการได้จึงแยกต่างหากจากกนั และไม่น าไปค านวณรวมกบัรายการในการใช้บริการบตัรเงินสด รวมทัง้ไม่
น าไปค านวณรวมกบัการใช้บริการอ่ืน ๆ  

  3.8.2 เม่ือผู้ขอใช้บริการได้รับ Withdrawal Code แล้ว ผู้ขอใช้บริการสามารถเบกิถอนเงินได้ท่ีเคร่ือง ATM ของธนาคารทัว่ประเทศ โดยไม่ต้องใช้
บตัรเงินสด ด้วยการระบุหมายเลขโทรศพัท์มือถือ (ตามท่ีผู้ ขอใช้บริการได้ระบุตอนท ารายการผ่านช่องทางข้างต้น)  Withdrawal Code  และจ านวนเงิน 
(ตามท่ีผู้ขอใช้บริการได้ระบุตอนท ารายการผ่านช่องทางข้างต้น) และท าตามขัน้ตอนและวิธีการของเคร่ือง ATM ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการมีหน้าท่ีรักษาหมายเลข
โทรศพัท์มือถือและ Withdrawal Code ดงักล่าวไว้เป็นความลบัด้วย 

  3.8.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้ Withdrawal Code เพ่ือประกอบการเบิกถอนเงินตามข้อ 3.8.2 ภายใน 15 นาทีนบัจากท่ีผู้ขอใช้บริการได้รับ 
Withdrawal Code และ/หรือ เวลาอ่ืนใดตามท่ีธนาคารจะก าหนดเปล่ียนแปลงในภายหน้า หากเกินระยะเวลาดงักล่าว ผู้ ขอใช้บริการจะไม่สามารถใช้ 
Withdrawal Code ดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิได้รับ Withdrawal Code ไม่เกินจ านวนตามที่ธนาคารก าหนด (ให้นับเฉพาะกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการ
เบกิถอนเงินจากเคร่ือง ATM ส าเร็จ) 

  3.8.4 ผู้ ขอใช้บริการสามารถยกเลิก Withdrawal Code ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารก าหนด 

  3.8.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านเคร่ือง ATM โดยใช้ Withdrawal Code ท่ีผู้ขอใช้
บริการได้รับจากธนาคาร ถือว่าการท ารายการดงักล่าวถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือช่ือใน
เอกสารใด ๆ ทัง้สิน้ และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระท าดงักล่าวเสมือนหนึง่วา่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระท าด้วยตนเอง ทัง้นี ้ไม่วา่จะเกิดขึน้โดยผู้ขอใช้
บริการหรือบคุคลใด และไม่วา่จะด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม 

  3.8.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการใช้บริการ Cardless  ATM ตามที่ธนาคารก าหนด 
และธนาคารไม่ต้องคืนคา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการไปแล้วในทกุกรณี รวมทัง้ตกลงปฏิบตัติามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้เคร่ือง ATM ของธนาคาร  

 3.9 การใช้บริการ Bulk Transfer (บริการโอนเงินมากกว่า 1 รายการ) 

  3.9.1 ผู้ขอใช้บริการต้องท ารายการตามขัน้ตอนและวธีิการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเตมิในภายหน้า 

  3.9.2 เม่ือผู้ขอใช้บริการท ารายการโอนเงินเสร็จสิน้สมบรูณ์ตามข้อก าหนดของธนาคารแล้ว ธนาคารจะด าเนินการดงันี ้

   (1) กรณีเป็นการท ารายการแบบมีผลทันที (Real Time) ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงิน
ดงักล่าว โดยท ารายการแยกแต่ละรายการ และจะด าเนินการโอนเงินแตล่ะรายการดงักล่าวก็ต่อเม่ือธนาคารสามารถหกัเงินในจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินโอน
ของรายการนัน้รวมกบัคา่ธรรมเนียมหรือค่าบริการท่ีต้องช าระให้แก่ธนาคารจากบญัชีผู้ขอใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการโอนเงินได้ทนัที ทัง้นี ้ธนาคารจะ
ด าเนินการโดยไม่ค านงึถงึล าดบัรายการก่อนหลงัที่ผู้ขอใช้บริการได้ท ารายการไว้  

   (2) กรณีเป็นการท ารายการแบบท าค าสัง่ไว้ล่วงหน้า ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินตามรายละเอียดของรายการโอนเงินดงักล่าว
ในวนัท่ีท่ีผู้ ขอใช้บริการระบุให้เป็นวนัท ารายการตามรายการโอนเงิน โดยท ารายการแยกแต่ละรายการ และจะด าเนินการโอนเงินแต่ละรายการดงักล่าว 
ก็ต่อเม่ือธนาคารสามารถหกัเงินในจ านวนเท่ากบัจ านวนเงินโอนของรายการนัน้รวมกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการท่ีต้องช าระให้แก่ธนาคารจากบญัชีผู้ขอ
ใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการโอนเงินได้ ทัง้นี ้ธนาคารจะด าเนินการโดยไม่ค านึงถึงล าดบัรายการก่อนหลังที่ผู้ขอใช้บริการได้ท ารายการไว้ และหากใน
เดือนใดไม่มีวนัท่ีท่ีผู้ ขอใช้บริการระบุให้เป็นวนัท ารายการดังกล่าว ธนาคารจะด าเนินการโอนเงินในวนัสุดท้ายของเดือนนัน้ ๆ แทน อนึ่ง ผู้ ขอใช้บริการ
สามารถยกเลิกรายการแบบท าค าสัง่ไว้ล่วงหน้าได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด โดยหากผู้ ขอใช้บริการยกเลิกหรือไม่ใช้บริการ SCB Easy 
Application แล้ว และไม่ได้ยกเลิกค าสัง่ที่ท าไว้ล่วงหน้าดงักล่าว ให้ถือวา่ค าสัง่ที่ท าไว้ล่วงหน้ายงัคงมีผลอยู่ตอ่ไป 
   (3) ธนาคารจะแจ้งผลการโอนเงินและการหักบัญชีแก่ผู้ ขอใช้บริการทางฟังก์ชันการแจ้งเตือน หรือ SMS หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือตามวิธีการและช่องทางท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินและสัง่พิมพ์ (print out) และ/หรือ 
บนัทกึ (save as) หลกัฐานการโอนเงิน (Statement) รายการนัน้ได้ท่ีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในวนัเดียวกนักบัท่ีโอนเงินนัน้ 
 3.10 การใช้บริการ Recommended Transaction 

  3.10.1 บริการ Recommended Transaction เป็นบริการท่ีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารจะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 
โดยการแสดงข้อมูลธุรกรรมท่ีผู้ ขอใช้บริการได้ท าเป็นประจ าไว้ในแต่ละประเภทรายการ ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการสามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมู ลท่ีแสดงไว้
ดงักล่าวได้ก่อนการท ารายการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดตอ่ไป 
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  3.10.2 ในการใช้บริการ Recommended Transaction ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมข้อมลูธุรกรรมที่ผู้ขอใช้บริการท า
ไว้กบัธนาคารและน าข้อมลูดงักล่าวมาแสดงเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามรายละเอียดในข้อ 3.10.1 

 3.11 การใช้บริการเก่ียวกบับตัรเครดติ 

  3.11.1 ผู้ ขอใช้บริการสามารถเปิดใช้ (Activate) บตัรเครดิตท่ีธนาคารออกให้ในช่ือผู้ ขอใช้บริการ โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ และรหัส
ประจ าตวับนหน้าจอให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ ขอใช้
บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับวา่ หากบตัรเครดิตของผู้ขอใช้บริการเป็นบตัรเสริม ผู้ ถือบตัรหลกัสามารถเปิดใช้บตัรเครดิต
ท่ีเป็นบตัรเสริมได้ อนึ่ง เม่ือท ารายการส าเร็จ ให้ถือว่าการเปิดใช้บัตรเครดติดงักล่าวมีผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการและผู้ ถือบตัรเสริม (กรณีผู้ขอใช้บริการเป็น
ผู้ ถือบตัรหลกัและท ารายการเปิดใช้บตัรเครดติท่ีเป็นบตัรเสริม) ทกุประการ 

  3.11.2 ผู้ขอใช้บริการสามารถระงับหรือยกเลิกการระงบั การใช้บตัรเครดิตชัว่คราวได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB 
Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลง
และยอมรับวา่ หากบตัรเครดิตของผู้ขอใช้บริการเป็นบตัรเสริม ผู้ ถือบตัรหลกัสามารถระงบัการใช้บตัรเครดิตท่ีเป็นบตัรเสริมชัว่คราวได้ และการยกเลิกการ
ระงบัการใช้บตัรเครดติท่ีเป็นบตัรเสริม จะต้องกระท าโดยผู้ ถือบตัรหลกัเท่านัน้ แม้วา่ผู้ขอใช้บริการท่ีเป็นผู้ ถือบตัรเสริมจะเป็นผู้ ระงบัการใช้บตัรดงักล่าวก็ตาม 

  3.11.3 ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีท่ีผู้ ขอใช้บริการเพิ่มหรือก าหนดใช้บัตรเครดิตใน SCB Easy Application หรือผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ผู้ขอใช้บริการจะสามารถเลือกใช้บตัรเครดิตในการ
ช าระค่าสินค้า บริการ และ /หรือหนีอ่ื้นใดตามท่ีธนาคารก าหนดให้สามารถช าระด้วยบัตรเครดิตได้ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเตมิในภายหน้า โดยจะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 
ทัง้นี ้เม่ือท ารายการส าเร็จแล้ว ให้ถือว่าได้มีการก่อให้เกิดหนีบ้ตัรเครดติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในการใช้บตัรเครดติ 

  3.11.4 ผู้ขอใช้บริการสามารถแลกคะแนนสะสมในบตัรเครดติได้ตามขัน้ตอนและวธีิการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากบตัร
เครดิตของผู้ขอใช้บริการเป็นบตัรเสริม ผู้ ถือบตัรหลกัสามารถใช้สิทธิแลกคะแนนสะสมในบตัรเครดิตท่ีเป็นบตัรเสริมได้ ทัง้นี ้เม่ือท ารายการส าเร็จแล้ว ให้
ถือว่าการแลกคะแนนสะสมดงักล่าว มีผลผูกพนัผู้ขอใช้บริการและผู้ ถือบตัรเสริม (กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นผู้ ถือบตัรหลกัและท ารายการเปิดใช้บตัรเครดิตท่ี
เป็นบตัรเสริม) ทกุประการ 

  3.11.5 ผู้ ขอใช้บริการสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application 
หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเตมิในภายหน้า โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับวา่การใช้
วงเงินและการช าระหนีใ้นส่วนดงักล่าว ให้เป็นไปตามคูมื่อ และข้อก าหนดและเง่ือนไขในการใช้บตัรเครดติ 

  3.11.6 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการดีจงั แบ่งช าระรายเดือน โดยการขอแบ่งช าระยอดรายการใช้จ่ายบตัรเครดิตในแต่ละรายการท่ีมี
ยอดใช้จ่ายตามท่ีธนาคารก าหนด และเลือกระยะเวลาการผ่อนช าระ ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเตมิในภายหน้า 

  3.11.7 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการดีจงั โอนเงินเข้าบญัชี โดยการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากวงเงินบตัรเครดิตหรือสินเช่ือ Speedy 
Cash และโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบัธนาคารซึง่ก าหนดใช้ในบริการ SCB Easy Application หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดท่ี
ธนาคารก าหนดเพิ่มเติมในภายหน้า และเลือกวิธีการช าระหนี ้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเตมิในภายหน้า 

  3.11.8 ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม SCB Rewards หรือ M Point (แล้วแต่กรณี) ในบตัรเครดิตได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ี
ธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเตมิในภายหน้า 

  3.11.9 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการ 1 Point Redemption และแลกคะแนนสะสมในบตัรเครดิตได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคาร
ก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเตมิในภายหน้า 

 3.12 ผู้ขอใช้บริการสามารถสร้าง หรือ สแกน QR Code เพ่ือช าระ หรือ รับช าระ ค่าสินค้า บริการ และ/หรือหนีอ่ื้นใด หรือเพ่ือบริจาค ตามขัน้ตอน
และวธีิการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติม
ในภายหน้า 

 3.13 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอรายการเดินบญัชีเงินฝาก (Deposit account statement) ผ่าน SCB Easy Application ได้ โดยต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนและวธีิการท่ีธนาคารก าหนด 
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 3.14 ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ธนาคารจะส่งข้อมูลใด ๆ เก่ียวกับบริการ SCB Easy Application ให้แก่ผู้ ขอใช้บริการผ่านทาง E-mail 
Address ท่ีผู้ขอใช้บริการให้ไว้กบัธนาคาร ก็ต่อเม่ือ E-mail Address ดงักล่าวได้ผ่านการยืนยนัจากผู้ขอใช้บริการตามขัน้ตอนและวธีิการท่ีธนาคารก าหนด
แล้วเทา่นัน้  

 3.15 การใช้บริการเก่ียวกบัการซือ้สินค้า และ/หรือ บริการ  

  3.15.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกซือ้สินค้า และ/หรือ บริการ จากร้านค้าตามที่ธนาคารก าหนด และส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ดงักล่าว
เป็นของขวญัให้แก่บุคคลอ่ืนซึง่เป็นผู้ ใช้บริการ SCB Easy Application หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามท่ีธนาคารก าหนด (“ผู้ รับ”) หรือ ใช้สินค้า และ/หรือ 
บริการ ดงักล่าวด้วยตนเอง ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารก าหนดตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคาร
และร้านค้าก าหนด 

  3.15.2 เม่ือผู้ขอใช้บริการได้ช าระเงินค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใด
ท่ีธนาคารก าหนดส าเร็จแล้ว  
   (1) ระบบของธนาคารจะแจ้งเตือน (Notification) ไปยงัผู้ รับตามท่ีผู้ขอใช้บริการระบุไว้ และผู้ รับจะต้องกดรับสิทธิผ่าน SCB Easy 
Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารก าหนด ภายใน 45 วนันบัจากวนัท่ีได้รับการแจ้งดงักล่าว หรือตามระยะเวลาท่ีธนาคาร
หรือร้านค้าก าหนด ทัง้นี ้เม่ือผู้ รับกดรับสิทธิแล้ว จะปรากฏ QR Code, Barcode หรือรหสัอ่ืนใด ซึง่รหสัดงักล่าวจะมีเวลานบัถอยหลงั ดงันัน้ ผู้ รับจะต้องใช้
รหสัดงักล่าวภายในเวลาท่ีก าหนดตอ่หน้าร้านค้าท่ีระบุไว้เท่านัน้ หากพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวหรือผู้ รับไม่ได้กดรับสิทธิ ให้ถือว่าผู้ รับสละสิทธ์ิ รวมทัง้ผู้ขอใช้
บริการและผู้ รับไม่มีสิทธิขอเงินคืนและเรียกคา่เสียหายจากธนาคาร และ/หรือ ร้านค้าแตอ่ย่างใด 
   (2) ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมลูการซือ้สินค้า และ/หรือ บริการ สถานะเก่ียวกบัการจดัส่งสินค้า และ/หรือ ข้อมลูต่าง ๆ 
เก่ียวกบัสินค้า และ/หรือ บริการ ผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารก าหนดได้ ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ขอใช้บริการ
ซือ้สินค้า และ/หรือ บริการ ซึ่งจะได้รับ QR Code, Barcode หรือรหัสอ่ืนใด เพ่ือน าไปแสดงต่อร้านค้าเพ่ือรับสินค้า และ/หรือ บริการนัน้ ผู้ ขอใช้บริการ
จะต้องใช้ QR Code, Barcode หรือรหสัอื่นใดดงักล่าว ภายในเวลาและต่อหน้าร้านค้า ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ หากพ้นก าหนดเวลาดงักล่าวหรือผู้ ขอใช้
บริการไม่ได้ใช้รหสัดงักล่าว ให้ถือว่าผู้ ขอใช้บริการสละสิทธ์ิ รวมทัง้ผู้ ขอใช้บริการไม่มีสิทธิขอเงินคืนและเรียกค่าเสียหายจากธนาคาร และ/หรือ ร้านค้า 
แตอ่ย่างใด 
  3.15.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ธนาคารเป็นเพียงช่องทางและเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการซือ้สินค้า และ/หรือ บริการผ่าน 
SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารก าหนดเท่านัน้ ดงันัน้ ธนาคารจึงไม่มีความรับผิดต่อผู้ ขอใช้บริการ ผู้ รับ 
หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ อนัเกิดขึน้จากสินค้า และ/หรือ บริการใดๆ ทัง้สิน้ และหากผู้ ขอใช้บริการพบปัญหาหรือมีข้อสงสยัประการใด ผู้ขอใช้
บริการจะต้องตดิตอ่กบัร้านค้าโดยตรง ทัง้นี ้การคืนสินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือ การคืนเงิน ขึน้อยู่กบัดลุพินิจของร้านค้าโดยล าพงั 

 3.16 การใช้บริการเก่ียวกบับญัชีกองทนุ 

  3.16.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ได้ตามขัน้ตอนและ
วธีิการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ ขอใช้บริการเพิ่มเติม
ในภายหน้า ทัง้นี ้ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเปิดเผย และ/หรือ ส่ง ข้อมลูส่วนบคุคลให้แก่บริษัทจดัการ เพ่ือวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมลูและ
ยืนยนัตวัตนของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เพ่ือประโยชน์ในการเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือ เข้าถึงข้อมลูของผู้ขอใช้บริการท่ีมีอยู่กบับริษัทจดัการ และ/หรือ 
เพ่ือให้บริการเก่ียวกบัการลงทนุของบริษัทจดัการ โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจดัการบนัทกึ และจดัเก็บข้อมลูดังกล่าวไว้ในระบบ
ฐานข้อมลูลกูค้าของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจดัการ เพ่ือประโยชน์ในการท าธุรกรรมอ่ืน ๆ กบัธนาคาร และ/หรือ บริษัทจดัการ ในภายหน้าด้วย 

  3.16.2 ผู้ ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ธนาคารเป็นเพียงผู้ อ านวยความสะดวกในการส่งค าสั่งซือ้ ขาย สับเปล่ียน กองทุนใด ๆ ไปยัง
บริษัทจัดการผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ธนาคารก าหนดเท่านัน้ ดงันัน้ หากผู้ ขอใช้บริการพบ
ปัญหาหรือมีข้อสงสยัประการใด ผู้ขอใช้บริการต้องตดิตอ่กบับริษัทจดัการโดยตรง 

  3.16.3 ผู้ ขอใช้บริการสามารถท าค าสั่งหรือยกเลิกค าสั่ง ซือ้ ขาย สับเปล่ียน กองทุนใด ๆ แบบท าค าสั่งไว้ล่วงหน้า  ได้ตามขัน้ตอนและ
วิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ขอใช้บริการยกเลิก
หรือไม่ใช้บริการ SCB Easy Application แล้ว และไม่ได้ยกเลิกค าสัง่ท่ีท าไว้ล่วงหน้าดงักล่าว ให้ถือวา่ ค าสัง่ท่ีท าไว้ล่วงหน้ายังคงมีผลอยู่ตอ่ไป 
 3.17 การใช้บริการเก่ียวกบัสมดุเช็ค 

  3.17.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถสัง่ซือ้สมดุเช็คได้ไม่เกินกวา่จ านวนท่ีธนาคารก าหนด โดยจะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคาร
ก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเตมิในภายหน้า ทัง้นี ้
ธนาคารจะด าเนินการตามรายละเอียดรายการค าสัง่ซือ้และจัดส่งสมุดเช็คไปยงัท่ีอยู่ตามท่ีระบุไว้ในรายการค าสั่งซือ้ก็ต่อเม่ือธนาคารสามารถหกัเงินใน
จ านวนเทา่กบัค่าธรรมเนียมหรือคา่บริการท่ีต้องช าระให้แก่ธนาคารรวมกบัค่าภาษีใด ๆ จากบญัชีผู้ขอใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการค าสัง่ซือ้เท่านัน้  

  3.17.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบวา่ ก่อนท่ีผู้ขอใช้บริการจะใช้สมดุเช็คท่ีสัง่ซือ้ตามข้อ 3.17.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องเปิดใช้ (activate) 
สมุดเช็คดงักล่าวตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิด
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ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการจะต้องเปิดใช้สมดุเช็คภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีท ารายการสั่งซื อ้สมดุเช็ค (นบัรวมวนั
สัง่ซือ้ด้วย) (กรณีท่ีท ารายการหลงั 16.00 น. ให้ถือว่าเป็นการท ารายการในวนัถัดไป) หรือตามระยะเวลาอ่ืนใดท่ีธนาคารก าหนดเปล่ียนแปลงในภายหน้า 
หากผู้ขอใช้บริการไม่เปิดใช้สมดุเช็คภายในระยะเวลาดงักล่าวไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม เช่น สมดุเช็คดงักล่าวถูกตีกลับมาท่ีธนาคารเน่ื องจากไม่มีผู้ รับ 
เป็นต้น สมุดเช็คนัน้จะไม่สามารถใช้งานได้ โดยธนาคารไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าภาษี และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีธนาคารได้รับช าระไว้
แล้ว และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ทัง้สิน้ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีสมุดเช็คนัน้อยู่ท่ีธนาคาร ผู้ ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ
ท าลายสมดุเช็คดงักล่าวได้ 

  3.17.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถท ารายการอายัดเช็คแต่ละฉบบัซึง่ได้เปิดใช้ตามข้อ 3.17.2 ได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน 
SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเตมิในภายหน้า  

 3.18 การใช้บริการเก่ียวกบัการเปิดบญัชีเงินฝาก 

  3.18.1 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปิดบญัชีเงินฝากกบัธนาคารได้ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเตมิในภายหน้า 

  3.18.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีท่ีภาพถ่าย และ/หรือข้อมลู ท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่
ตรงตามข้อเท็จจริง ธนาคารมีสิทธิระงบัชัว่คราว และ/หรือ ปิดบญัชีเงินฝากเม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้แตอ่ย่างใดทัง้สิน้ 

 3.19 ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการบตัรเดบติและเปิดใช้ (Activate) บตัรเดบิตท่ีธนาคารออกให้ในช่ือผู้ขอใช้บริการได้ตามขัน้ตอนและวธีิการ
ท่ีธนาคารก าหนดผ่าน SCB Easy Application หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืนใดท่ีธนาคารจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า 

 3.20 ผู้ ขอใช้บริการยอมรับว่า บริการบางประเภท ธนาคารได้น าข้อความหรือข้อมูลมาจากบุคคลภายนอก หรือธนาคารได้เช่ือมต่อระบบของ
ธนาคารไปยังข้อมูลของบุคคลภายนอก ธนาคารจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อความหรือข้อมูลดงักล่าวได้ รวมถึงธนาคารไม่มีส่ วน
เก่ียวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกนัใดๆ เก่ียวกบัสินค้า บริการ ข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีผลิต และ/หรือ 
ให้บริการ โดยบุคคลภายนอก ทัง้นี ้ธนาคารไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการน าข้อความหรือข้อมูลดงักล่าว
ไปใช้ และ/หรือ เหตอ่ืุนใดอนัเกิดขึน้จากสินค้า และ/หรือ การให้บริการใดๆ ทัง้สิน้ 

4. ความสมบูรณ์ของการใช้บริการ หรือธุรกรรม และผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ 

 4.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าวิธีการด าเนินการใด ๆ โดยผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้
บริการนีเ้ป็นวธีิการท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับได้ระหวา่งผู้ขอใช้บริการและธนาคาร  รวมทัง้รับรองว่าเอกสาร  และ/หรือ  ข้อมลูใด ๆ ท่ีธนาคารได้รับจากผู้ขอ
ใช้บริการด้วยวิธีการดงักล่าวนัน้เป็นเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรทุก ประการ และใช้
บงัคบัได้ระหวา่งผู้ขอใช้บริการ ธนาคาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ทัง้นี ้ธนาคารไม่ต้องตรวจสอบข้อมลู ช่ือบญัชีเงินฝาก และ/หรือ รายละเอียดใดต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัรายการการใช้บริการในครัง้นัน้ ๆ วา่ถกูต้องครบถ้วนหรือไม่ด้วย 

 4.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับวา่การกระท าใดๆ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไม่ว่าจะเก่ียวกบัการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทใดๆ ก็ตาม หากได้กระท าไปโดยการใช้รหสัประจ าตวั และ/หรือ โดยการใช้บริการ Pre-login ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการนีแ้ล้ว ให้
ถือวา่ถูกต้องสมบรูณ์และผกูพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ ทัง้สิน้ และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบ
การกระท าดงักล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระท าด้วยตนเอง ทัง้นี ้ไม่วา่จะเกิดขึน้โดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่วา่จะด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม 

 4.3 ธนาคารมีสิทธิให้ผู้ขอใช้บริการจดัท าเอกสารเพิ่มเตมิ ตามรูปแบบ และภายในระยะเวลาส่งมอบเอกสารให้แก่ธนาคาร ท่ีธนาคารก าหนด 

 4.4 ผู้ขอใช้บริการจะเปล่ียนแปลง หรือระงบั หรือยกเลิก รายการโอนเงิน และ/หรือ รายการช าระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือ รายการธุรกรรมใด ๆ 
ภายหลังจากท่ีได้จดัส่งรายการนัน้ๆ ให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ได้ ยกเว้นกรณีท ารายการแบบท าค าสั่งไว้ล่วงหน้า ผู้ ขอใช้
บริการอาจท าการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือระงบั หรือยกเลิกรายการนัน้ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอ่ืนใด ก่อนวนัท่ีธนาคารจะได้กระท า
การใดๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามรายการนัน้หรือภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนดได้ ทัง้นี ้ตามขัน้ตอน และวธีิการท่ีธนาคารก าหนด  

 4.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า เม่ือธนาคารได้ด าเนินการตามค าขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการแล้ว ถือว่าธนาคารได้ให้บริการโดย
ถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพันผู้ ขอใช้บริการทุกประการ และในกรณีท่ีเป็นการขอใช้สินเช่ือหรือท าธุรกรรมเก่ียวกับบญัชีกองทุน ถือว่าผู้ขอใช้บริการ
ได้รับสินเช่ือหรือได้รับบริการจากธนาคารโดยถูกต้องครบถ้วน และมีผลผูกพันผู้ ขอใช้บริการทุกประการ ทัง้นี ้ธนาคารไม่ต้องคืนเงินค่า ธรรมเนียม 
คา่บริการ และ/หรือ คา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีธนาคารได้รับช าระไว้แล้วไม่วา่ด้วยประการใด ๆ ทัง้สิน้ 

 4.6 กรณีท่ีการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่บริการใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการนี ้มีผลให้ต้องมีการหกัเงิน โอนเงิน หรือด าเนินการอย่างใดๆ กบับญัชีผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอม
ให้ธนาคารด าเนินการดงักล่าวกบับญัชีผู้ขอใช้บริการ  และ/หรือ  ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการมีวงเงินสินเช่ืออยู่กบัธนาคารและระบุในค าสั่ งให้ธนาคารน าไป
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ลงเป็นยอดหนีส้ินเช่ือโดยถือว่าเป็นการใช้วงเงินสินเช่ือของผู้ ขอใช้บริการ ก็ให้ธนาคารด าเนินการตามค าสัง่ดงักล่าว  ตามจ านวนเงินท่ีต้องหกัหรือโอน
หรือต้องด าเนินการดงักล่าว และตามข้อก าหนด เง่ือนไข และวธีิการท่ีธนาคารก าหนดได้ทนัที  

 4.7 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสาร และ/หรือ หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการหกัเงิน โอนเงิน หรือการด าเนินการของธนาคารกบับญัชี
หรือการใช้วงเงินสินเช่ือ (ถ้ามี) ของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการท่ีธนาคารให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ธนาคารได้จดัท าขึน้
ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการนี ้มีความถกูต้องและผูกพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการ 

 4.8 ผู้ขอใช้บริการตกลงวา่ในกรณีท่ีบญัชีผู้ขอใช้บริการได้เปล่ียนแปลงไปไม่วา่ด้วยเหตใุดก็ตาม ให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขนีย้งัคงมีผลใช้บังคบั
ส าหรับบญัชีผู้ขอใช้บริการท่ีได้เปล่ียนแปลงนัน้ ๆ ด้วยทุกประการ 

 4.9 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเก่ียวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์นีต้ามอัตราและ
เง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีผู้ขอใช้บริการทกุประเภทท่ีมีอยู่กบัธนาคารได้ 

 4.10 ในกรณีท่ีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้แก่ธนาคาร และ/หรือ บคุคลใด ๆ เน่ืองจากการให้บริการหรือการด าเนินการใด ๆ ตามความประสงค์
ของผู้ขอใช้บริการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขนีโ้ดยมิใช่ความผิดของธนาคาร หรือในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการใช้บริการเพ่ือกิจการใดซึง่ขดัต่ อกฎหมายหรือ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน เช่น ท ารายการผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือช าระหนีท่ี้เก่ียวข้องกบัการพนนั ซือ้ขายอาวธุ หรือ
สนบัสนนุการก่อการร้าย ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาคา่เสียหายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดทกุประการ  

 4.11 ข้อมูลท่ีผู้ขอใช้บริการได้จากบริการของธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูเก่ียวกบัสถานะเช็ค จ านวนเงินในบญัชีเงินฝากมีไม่
เพียงพอส าหรับการจ่ายเงินตามเช็ค อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ อตัราดอกเบีย้ หรือข้อมลูอื่นใด เป็นเพียงข้อมลูในเบือ้งต้นเทา่นัน้ 

 4.12 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่ม เปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทบริการท่ีธนาคารเปิดให้บริการผ่านระบบของธนาคารได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ ขอใช้บริการตกลง
ผูกพนัปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้บริการ  และค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงดงักล่าวทุกประการ  โดย
ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยการปิดประกาศ  ณ  ส านกังานหรือสาขาของธนาคาร  และ/หรือ  เว็บไซต์ของธนาคาร  และ/หรือ  มีหนงัสือ
แจ้งไปยงัผู้ ขอใช้บริการ  และ/หรือ  โดยวิธีการอ่ืนใดท่ีธนาคารเห็นสมควร  ไม่น้อยกว่า 30 วนั  ก่อนการเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใช้บงัคบั  อนึ่ง   
หากการเพิ่ม   หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ ขอใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีภาระความรับผิดชอบ
เพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีธนาคารไม่ได้รับแจ้งการคดัค้านการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ ขอใช้บริการภายใน  30  วนั  นับตัง้แต่วนัท่ีระบุใน
ประกาศ  และ/หรือ  เว็บไซต์ของธนาคาร  และ/หรือ  หนงัสือแจ้งไปยงัผู้ขอใช้บริการ  ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการยินยอมและไม่มีข้อคดัค้านข้อก าหนดและเง่ือนไข
การใช้บริการ ท่ีเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 4.13 ผู้ ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดและเง่ือนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธี การใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีธนาคารก าหนด ซึง่ผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวนัท่ีท าค าขอใช้บริการ รวมทัง้ตามท่ีธนาคารจะไ ด้ก าหนดเพิ่มเติม 
แก้ไข หรือเปล่ียนแปลงในภายหน้า ซึง่ให้ถือเป็นส่วนหนึง่ของข้อก าหนดและเง่ือนไขนีด้้วย 

5. การด าเนินการกรณีพบข้อผิดพลาด 

 ในกรณีท่ีผู้ขอใช้บริการพบวา่มีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดปกตใิด ๆ  ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็วท่ี  
SCB Call Center   โทร.02-777-7777 โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเก่ียวกับวนัและเวลาท่ีท ารายการ สถานท่ีตัง้ของเคร่ืองเทอร์มินอล เลขท่ีบัญชีเงินฝาก 
และ/หรือ บญัชีสินเช่ือ (ถ้ามี) ของผู้ขอใช้บริการและของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  ประเภทของรายการ  จ านวนเงินท่ีโอนเข้าหรือออก  รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการท า
รายการท่ีมีข้อผิดพลาดดงักล่าวตามท่ีธนาคารก าหนด  โดยธนาคารและผู้ ขอใช้บริการจะร่วมมือกนัด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุ
ของข้อผิดพลาด   รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดงักล่าวโดยเร็ว ทัง้นี ้ธนาคารจะแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ ขอใช้บริการทราบตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคาร
เหน็สมควร เช่น ทางโทรศพัท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโดยวธีิการและช่องทางอ่ืนใดท่ีธนาคารจะได้ก าหนดเพิ่มเตมิ 

6. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของธนาคาร 

 6.1 บรรดาการกระท าใดๆ ท่ีธนาคารได้กระท าไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขนี ้และ/หรือ ตามข้อมูลที่ผู้ ขอใช้บริการได้แจ้งต่อธนาคาร และ/หรือ 
ตามค าร้องขอของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการใด ๆ ของธนาคาร   ไม่ว่าท่ีมีอยู่แล้วในขณะนีห้รือท่ีจะมีขึน้ภายหน้า ให้มี
ผลผูกพนัผู้ขอใช้บริการทกุประการ   และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ผู้ รับเงิน และ/หรือ บุคคลใด ๆ 
ไม่วา่จะโดยประการใดทัง้สิน้ เว้นแต ่

  (1) เกิดจากธนาคารจงใจ  หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ปฏิบตัิตามค าขอใช้บริการ  หรือค าสัง่โอนเงิน หรือค าสัง่ช าระเงิน หรือ
ค าสัง่ระงบัการโอนเงิน หรือค าสัง่ระงบัการช าระเงิน  หรืออายดัหรือระงบัการใช้รหสัประจ าตวั  หรืออุปกรณ์เพ่ือการท ารายการของผู้ขอใช้บริการ และเกิด
รายการโอนเงินผ่านระบบของธนาคารขึน้  ทัง้นี ้ ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดส่งค าขอใช้บริการ และ/หรือ ข้อมูล และ/หรือ แจ้งขอระงบัการโอนเงิน และ/หรือ 
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แจ้งขอระงบัการช าระเงิน หรืออายดัหรือระงบัการใช้รหสัประจ าตวัหรืออุปกรณ์เพ่ือการท ารายการดงักล่าวโดยถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ
ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขนีแ้ล้ว  หรือ 

  (2) เกิดรายการโอนเงิน หรือรายการช าระคา่สินค้า / บริการ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารก่อนท่ีธนาคารจะได้ส่งมอบรหัส
ประจ าตวั และ/หรือ อปุกรณ์เพ่ือการท ารายการให้แก่ผู้ขอใช้บริการ หรือ 

  (3) เกิดรายการโอนเงิน หรือรายการช าระค่าสินค้า / บริการ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารโดยมิชอบและมิใช่ความผิด
ของผู้ขอใช้บริการ 

 6.2 ในกรณีท่ีธนาคารได้ให้บริการ หรืองดเว้นการให้บริการใดๆ แก่ผู้ ขอใช้บริการ เม่ือเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  ้ผู้ ขอใช้บริการ 
ตกลงวา่ ธนาคารไม่ต้องรับผิดตอ่ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บคุคลใดทัง้สิน้ 

 (1) ผู้ขอใช้บริการมีเงินในบญัชีไม่พอ หรือถกูระงบัการใช้วงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร 

 (2) การโอนเงิน และ/หรือ ช าระเงินนัน้ จะเป็นผลให้ยอดหนีใ้นบญัชีเกินกว่าวงเงินสินเช่ือท่ีผู้ขอใช้บริการตกลงกบัธนาคาร (ถ้ามี) 

 (3) อยู่ระหวา่งด าเนินการทางกฎหมาย  

 (4) ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถงึความขดัข้องของการโอนเงิน และ/หรือ ช าระเงิน และ/หรือ ให้บริการ อยู่แล้วก่อนหรือ ใน
ขณะที่ท ารายการโอนเงิน และ/หรือ ช าระเงิน และ/หรือ ใช้บริการนัน้ 

 (5) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบตัหิรือปฏิบตัผิิดข้อก าหนดและเง่ือนไขหรือข้อตกลงกบัธนาคาร  

 (6) เป็นเหตสุดุวสิยั 

7. การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการ 

 7.1 ธนาคารมีสิทธิท่ีจะไม่ให้บริการ หรือระงบั หรือยกเลิกการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือทัง้หมด เม่ือใดก็ได้ โดยแจ้ง
ให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วนั   เว้นแต่กรณีท่ีธนาคารเห็นวา่การด าเนินการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการ นี ้ หรือกิจการ
หรือการด าเนินกิจการของผู้ ขอใช้บริการอาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย  หรือความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  หรือมีพฤติการณ์อนัน่า
เช่ือว่ามีการใช้บริการหรือการท ารายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดซึง่ไม่อาจแจ้ง
ล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว 

 7.2 กรณีผู้ ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทกุประเภทก็ตาม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษร 
หรือแจ้งผ่านช่องทางอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด เพ่ือให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั ทัง้นี ้ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม คา่บริการ 
คา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเก่ียวกบัการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์โดยหกัเงินจากบญัชีผู้ขอใช้บริการได้จนกว่าจะมีการยกเลิกบริการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขนี ้

8. การบันทกึและการเปิดเผยข้อมูล 

 8.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงให้ธนาคารสามารถบนัทกึบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บริการกบัธนาคาร และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บนัทกึ และ/
หรือ ประมวลผลข้อมูลเก่ียวกบัผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการของผู้ ขอใช้บริการ เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของธนาคาร และ/หรือ เพ่ือการใด ๆ ได้ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร และเพ่ือเป็นหลกัฐานการบริการและรายการใช้
บริการ โดยผู้ ขอใช้บริการตกลงให้ใช้บนัทึกการสนทนาและข้อมลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอ้างอิงต่อผู้ ขอใช้บริการได้ตามกฎหมาย โดยผู้ขอใช้บริการจะไม่
โต้แย้งแตป่ระการใดทัง้สิน้ แตท่ัง้นี ้ธนาคารไม่มีหน้าท่ีต้องบนัทกึหรือเก็บรักษาบนัทกึบทสนทนา และ/หรือ ข้อมลูดงักล่าว 

 8.2 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมลูเฉพาะส่วนท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของผู้ขอใช้บริการ (ข้อมลูที่ไม่ใช่ช่ือ นามสกุล 
เลขประจ าตวัประชาชน หรือข้อมลูอ่ืนใดท่ีสามารถระบุว่าเป็นผู้ขอใช้บริการ) ให้แก่ Google บริษัทในกลุ่มของ Google และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ท่ี
ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทัง้นี ้ผู้ ขอใช้บริการสามารถศึกษา
รายละเอียดการด าเนินการส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลให้แก่ Google รวมทัง้การวิเคราะห์ข้อมูลของ Google ได้จากหวัข้อ "How Google uses data when you 
use our partners' sites or apps" ท่ี www.google.com/policies/privacy/partners/ หรือ URL อ่ืนตามท่ี Google ก าหนด 

 8.3 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมลูส่วนบคุคล และยินยอมให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลให้แก่
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบนัการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้ รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ
นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ท่ีธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ข้อมูล 
เสนอ ให้ ใช้ ปรับปรุง บริการ หรือผลิตภณัฑ์ใดๆ  และ/หรือ เพ่ือตรวจสอบรายการธุรกรรมท่ีอาจจะเกิดการทุจริต ธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั และ/หรือ
เพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดท่ีไม่ต้องห้ามโดยกฎหมาย และ/หรือเพ่ือปฏิบตัติามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ท่ีใช้บงัคบักบัธนาคาร โดยให้ความ
ยินยอมยงัคงมีอยู่ แม้วา่ผู้ขอใช้บริการจะไม่ได้ท าธุรกรรมกบัธนาคารตอ่ไปแล้วก็ตาม       
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9. ข้อมูลการตดิต่อและการส่งค าบอกกล่าว 

 9.1 ผู้ ขอใช้บริการตกลงว่าสามารถก าหนดหมายเลขโทรศพัท์มือถือ และ E-mail Address เพ่ือเป็นช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูลกับธนาคารหรือ
ส าหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในแตล่ะประเภทได้เพียง 1 เลขหมาย และ 1  E-mail Address เทา่นัน้ 

 9.2 เม่ือผู้ ขอใช้บริการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่/ท่ีตัง้ส านักงาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือ E-mail Address จากท่ีระบุไว้เดิมในใบค าขอใช้บริการ 
หรือค าขอเปล่ียนแปลงข้อมลูการใช้บริการ (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยแจ้งได้ท่ีสาขาของธนาคาร หรือช่องทางอ่ืนใดท่ี
ธนาคารก าหนด 

 9.3 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ท่ีธนาคารส่งไปยังผู้ ขอใช้บริการ หรือผู้ ติดต่อประสานงาน (Contact Person) (ถ้ามี) ตามท่ีอยู่ และ/หรือ 
ส านกังาน และ/หรือ E-mail Address ตามที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งไว้ในใบค าขอใช้บริการ หรือค าขอเปล่ียนแปลงข้อมลูการใช้บริการ (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือวา่ได้
ส่งโดยชอบและผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสาร หนงัสือ หรือข้อมลูนัน้ๆ แล้ว 

 9.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลทางการตลาด 
และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังท่ีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศพัท์มือถือ เป็นต้น และผู้ ขอใช้บริการ
รับทราบวา่ ผู้ขอใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมลูดงักล่าวได้ตามช่องทางที่ธนาคารก าหนด 

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ 

 ข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการนีใ้ห้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลท่ีมีเขตอ านาจในการพิจารณาข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้
เก่ียวกบัการใช้บริการตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการนี ้

 

ผู้ขอใช้บริการตกลงผกูพนัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนีต้อ่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) 
เพ่ือประโยชน์ในการใช้บริการ Easy Fund และ/หรือ ซือ้ขายหน่วยลงทนุ และ/หรือ ท าธุรกรรมใด ๆ เก่ียวกบับญัชีกองทนุของผู้ขอใช้บริการ ไม่ว่า

ผู้ขอใช้บริการจะเปิดบญัชีกองทนุผ่านธนาคาร และ/หรือ บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนรายอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจดัการ (“ผู้สนบัสนนุ”) ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทจดัการในการส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมลูของผู้ขอใช้บริการให้แก่ธนาคาร 
รวมทัง้ส่ง และ/หรือ  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับญัชีกองทนุท่ีผู้ขอใช้บริการเปิดผ่านธนาคาร และ/หรือ บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุ ให้แก่ธนาคาร 
และ/หรือ บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ Easy Fund และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดตามท่ีธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้ให้ความ
ยินยอมดงักล่าวยงัคงมีอยู่ แม้วา่จะได้มีการยกเลิกการใช้บริการ Easy Fund แล้วก็ตาม       

 

_______________________________ 

 

 
ช่องทางการร้องเรียน ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือศูนย์บริการลูกค้า SCB Call Center 02-777-7777 
หรือ You Tell Us [Easy App]  หรือผ่านธปท.ศนูย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th 

                 

 

mailto:fcc@bot.or.th

