ข้อกําหนดทัวไปของบริ การ SCB Transaction Banking

1. คํานิ ยาม
1.1 “ข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บริการ” หมายความถึง ข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking และข้อกําหนด
เฉพาะของแต่ละบริการ (ภายใต้บริการ SCB Transaction Banking) รวมถึงทีจะมีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงในภายหน้า
1.2 “คําขอใช้บริการ” หมายความถึง คําขอใช้บริการ SCB Transaction Banking คําขอใช้บริการ/เปลียนแปลงข้อมูลบริการ SCB
Transaction Banking คําขอใช้บริการ/เปลียนแปลงข้อมูลบริการ SCB Transaction Banking (แบบกลุ่มบริษทั ) อัตราค่าธรรมเนียมของบริการ
SCB Transaction Banking ข้อตกลงทางธุรกิจของบริการ SCB Transaction Banking และ/หรือ คําขอหรือเอกสารหรือข้อตกลงใดๆ ทีผูข้ อ
ใช้บริการทําให้ไว้หรือส่งให้กบั ธนาคารในการขอใช้บริการของธนาคาร และ/หรือ จะได้ทาํ ให้ไว้หรือส่งให้กบั ธนาคารในภายหน้า
1.3 “ธนาคาร” หมายความถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
1.4 “นิ ติ บุค คลในกลุ่ มธุรกิ จทางการเงิ น ” หมายความถึง นิติบุ คคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด
(มหาชน) ตามทีได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และรวมถึงทีจะมีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงในภายหน้า
1.5 “บริ การของธนาคาร” หมายความถึง บริการ SCB Trade Net – Import (บริการต่างประเทศออนไลน์ – นําเข้า) บริการ SCB
Trade Net – Export (บริการต่างประเทศออนไลน์ – ส่งออก) บริการ SCB Trade Integration (บริการการค้าต่างประเทศผ่านระบบหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมีี การเชือมต่อหรือเชือมโยงกันโดยตรงกับระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคาร) บริการ SCB FX Online (บริการซื[อขาย
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์) บริการ SCB Business Net (ธนาคารออนไลน์เพือธุรกิจ) บริการ SCB Business
Anywhere (ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพือธุรกิจ) บริการ SCB Bill Payment (บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ) บริการ SCB Local Collect
– BC (บริการรับฝากเช็คและเงินสด – BC) บริการ SCB Direct Debit (บริการหักบัญ ชีอตั โนมัติ) บริการ SCB Exclusive Payment Card
(บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรชําระเงินธุรกิจ) บริการ SCB Electronic Presentment and Payment – Biller/Sponsor (SCB
ePP– Biller/Sponsor) (บริการรับเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์– Biller/Sponsor) บริการ SCB Payment Gateway for Merchant (บริการ
รับชําระเงินพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สําหรับร้านค้า) บริการ SCB Business PromptPay – Registration (บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ – ลงทะเบียน)
บริการ SCB Payroll (บริการโอนเงินอัตโนมัต)ิ บริการ SCB Direct Credit (บริการโอนเงิน) บริการ SCB SMART Credit (บริการโอนเงินราย
ย่อยระหว่างธนาคาร) บริการ SCB BAHTNET (บริการโอนเงินในประเทศข้ามธนาคาร) บริการ SCB Cheque Issuance (บริการออกเช็ค
อัต โนมัติ) บริก าร SCB iCheque Book (บริการสังซื[อสมุ ดเช็ค) บริการ SCB Cash Card (บริก ารบัตรเงิน สด) บริก าร SCB Petty Cash
(บริการบัตรเงินสด Petty) บริการ SCB Pre-Registration (บริการลงทะเบียนและตรวจสอบบัญชีผูร้ บั เงินอัตโนมัต)ิ บริการ SCB Electronic
Presentment and Payment – Buyer (SCB ePP–Buyer) (บริก ารรับ เรีย กเก็ บ เงิน ทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์– Buyer) บริก าร SCB Payment
Gateway for Payer (บริการรับชําระเงินพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สําหรับผูช้ ําระเงิน) บริการ Outward Remittance (บริการเงินโอนต่างประเทศ
ขาออก) บริการ SCB Business PromptPay – Payment (บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ – ชําระเงิน) บริการ SCB Statement Format MT 940/ MT
942/ MT 950 (บริการรายการเดินบัญชีรปู แบบ MT940/ MT942/ MT950) บริการ SCB Business Alert (บริการแจ้งเตือนเพือธุรกิจ) บริการ
SCB FX Confirmation Online (บริการยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์) บริการ SCB Local Collect –
ABC (บริการรับฝากเช็คและเงินสด – ABC) บริการ SCB Cash Pick Up (บริการรับ-ส่งเงินสดและตราสารทางการเงิน) บริการ SCB Bill
Collector (บริการวางบิลและเก็บเช็ค) บริการ SCB Liquidity Management System (บริการบริหารสภาพคล่อง) บริการ SCB Multi-bank
Pooling (บริก ารรวบรวมเงิน จากธนาคารต่ างๆ) บริก าร Multi-Bank Historical Statement บริก าร SCB Supplier Finance for Sponsor
(บริการสินเชือเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน[ สําหรับผูข้ ายสินค้าให้กบั คู่ค้ารายใหญ่) บริการ SCB Buyer Finance for Sponsor (บริการสินเชือ
เงินทุนหมุนเวียนระยะสัน[ สําหรับผูซ้ [อื สินค้ากับคู่คา้ รายใหญ่) บริการพิมพ์เอกสารประกอบการจ่ายเงิน บริการ Withholding Tax Submission
(บริการเป็ นตัวแทนยืนภาษีหกั ณ ทีจ่าย) บริการ Notification (บริการแจ้งเตือนผู้รบั เงิน) บริการ Delivery Method (บริการจัดส่งเอกสาร)
บริการ SCB Surety Account (บริการเกียวกับบัญชีค[ําประกันการทํางาน) บริการ SCB Bulk Account Opening (บริการเปิ ดบัญชีเงินฝาก
เป็นกลุ่ม) บริการ SCB Bill Placement (บริการรับวางบิล) และ/หรือ บริการอืนใดตามทีธนาคารจะกําหนด และ/หรือเปิ ดให้บริการเพิมเติมใน
ภายหน้า
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“ผู้ขอใช้บริการ”
1.6.1 ในกรณีขอใช้บริการแบบรายเดียว หมายความถึง ผูข้ อใช้บริการตามคําขอใช้บริการ ผูด้ แู ลระบบ (ถ้ามี) ผูใ้ ช้งานและผูท้ ี
ได้รบั มอบอํานาจจากผูข้ อใช้บริการดังกล่าวด้วย
1.6.2 ในกรณีขอใช้บริการแบบกลุ่มบริษทั หมายความถึง ผูข้ อใช้บริการหลัก และ/หรือ ผูข้ อใช้บริการร่วมตามคําขอใช้บริการ
ผูด้ แู ลระบบ (ถ้ามี) ผูใ้ ช้งานและผูท้ ได้
ี รบั มอบอํานาจจากผูข้ อใช้บริการดังกล่าวด้วย
1.7 “ผู้ใช้งาน” หมายความถึง บุคคลทีผูข้ อใช้บริการ และ/หรือ ผูด้ ูแลระบบ (ถ้ามี) กําหนดให้เป็ นผูด้ าํ เนินการเกียวกับการใช้บริการ
ของธนาคาร และ/หรือ การทํารายการการใช้บริการ และ/หรือ กระทําการใด ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทัง[ นี[ ตามทีระบุในคําขอใช้บริการ
รวมทัง[ ทีจะมีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงในภายหน้า
1.8 “ผู้ดูแลระบบ” หมายความถึง บุคคลทีผูข้ อใช้บริการระบุในคําขอใช้บริการ รวมทัง[ ทีจะมีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงในภายหน้า
ให้มอี ํานาจดําเนินการเกียวกับการใช้บริการของธนาคาร และ/หรือ การทํารายการการใช้บริการ และ/หรือ กระทําการใด ๆ แทนผูข้ อใช้บริการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทัง[ นี[ ตามขอบเขตทีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ รวมทัง[ ทีจะมีการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงในภายหน้า
1.9 “รหัสประจําตัว” หมายความถึง รหัสประจําตัวผูข้ อใช้บริการ (Corporate ID / Parent Corporate ID) รหัสประจําตัวของผูใ้ ช้งาน
และผูด้ แู ลระบบ (ถ้ามี) (User ID) รหัสผ่าน (Password) PIN และ/หรือ รหัสอืนใดทีเกียวข้องกับการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทํารายการ
การใช้บริการ และ/หรือ การใช้งานอุปกรณ์เพือการทํารายการ ไม่ว่าจะเป็ นรหัสทีธนาคารเป็ นผูก้ ําหนดหรือรหัสทีผูข้ อใช้บริการ ผูด้ ูแลระบบ
(ถ้ามี) หรือผูใ้ ช้งานเป็นผูก้ ําหนดหรือเปลียนแปลงหรือรหัสทีสร้างขึน[ จากอุปกรณ์เพือการทํารายการก็ตาม (แล้วแต่กรณี)
1.10 “ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์” หมายความถึง ระบบคอมพิวเตอร์ สืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน
Smartwatch และ/หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Application Program) ทีเชือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารโดยตรงหรือ
เชือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตซึงธนาคารกําหนดหรือจัดให้มขี น[ึ เพือให้ผูข้ อใช้บริการสามารถใช้ในการ
เข้าทํา หรือเข้ายืนยันรายการการใช้บริการ หรือเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการของธนาคาร หรือเพือรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตามสัญญา
การใช้บริการกับธนาคารได้ ทัง[ นี[ ให้รวมถึงข้อมูล ข้อความ ภาพ เนื[อหา สือผสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ทัง[ หมดทีปรากฏหรือจัดให้มขี น[ึ บนระบบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นของธนาคาร และ/หรือ บุคคลภายนอก
1.11 “รายการการใช้บริ การ” หมายความถึง รายการการโอนเงิน การชําระเงิน การขอใช้สนิ เชือ การทําธุรกรรม การรับ/ส่งข้อความ
หรือข้อมูล การเรียกดูขอ้ มูลและรายงาน การยืนยันรายการ หรือการกระทําใดๆ เกียวกับการใช้บริการของธนาคารทีได้ดาํ เนินการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้รหัสประจําตัว ตามขัน[ ตอนและวิธกี ารทีธนาคารกําหนด
1.12 “วันทําการ” หมายความถึง วันและเวลาทําการปกติของสํานักงานใหญ่ของธนาคาร
1.13 “สัญญาการใช้บริ การ” หมายความถึง ข้อตกลงทีผูข้ อใช้บริการตกลงกับธนาคารในการใช้บริการของธนาคาร ซึงประกอบด้วย
คําขอใช้บริการ ข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บริการ รวมทัง[ บรรดาเอกสารหรือข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆ เกียวกับการใช้บริการของธนาคาร
ระหว่างผูข้ อใช้บริการกับธนาคาร ตลอดจนประกาศ ระเบียบ คู่มอื เอกสารอธิบายวิธกี ารใช้บริการหรือเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องกับบริการของ
ธนาคารตามทีธนาคารกําหนด (ถ้ามี) ซึงถือเป็นส่วนหนึงของสัญญาการใช้บริการ
1.14 “เหตุสุดวิ สยั ” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึงเป็ นอุปสรรคต่อการให้บริการตามสัญญา
การใช้บริการ รวมถึงเป็ นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารหรือระบบสือสารขัดข้องเพราะ
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปญั หาด้านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลทีเป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful
Data) ซึงเหตุดงั กล่าวไม่ได้มสี าเหตุมาจากการทีธนาคารไม่ดแู ลรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
1.15 “อัต ราดอกเบี= ย P/C” หมายความถึง อัต ราดอกเบี[ย สํา หรับ แพคกิ[งเครดิต (Packing Credit) ทีธนาคารประกาศกํ า หนด
ในขณะนัน[ ๆ ซึงต่อไปอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราว ๆ ไป
1.16 “อัตราสูงสุด”
1.16.1 ในกรณีสนิ เชือเงินสกุลบาท หมายความถึง อัตราดอกเบี[ยสูงสุดกรณีปกติ สําหรับเงินให้สนิ เชือเพือการประกอบธุรกิจ
ประเภทลูกค้าสินเชือทัวไป หรือประเภทลูกค้าสินเชือเกษตรกร (แล้วแต่ว่าสินเชือทีผูข้ อใช้บริการได้รบั จากธนาคารเป็นเงินให้สนิ เชือสําหรับ
ลูกค้าประเภทใด) ทีธนาคารประกาศกําหนดในขณะนัน[ ๆ ซึงต่อไปอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป
1.6
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1.16.2 ในกรณี สิน เชือเงิน สกุ ล ต่ า งประเทศ หมายความถึง อัต ราดอกเบี[ย สูงสุ ด กรณี ป กติ สําหรับ เงิน ให้สิน เชือสกุ ล เงิน
ต่างประเทศ ตามทีธนาคาร หรือหน่วยงานของรัฐทีกํากับดูแลธนาคารประกาศกําหนด แต่ทงั [ นี[ ในกรณีทไม่
ี มปี ระกาศอัตราดอกเบีย[ ดังกล่าวก็
ให้ใช้อตั ราดอกเบีย[ ร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี แทน
1.16.3 ในกรณีอ้างอิงอัตราสูงสุดเพือการคิดดอกเบี[ยสําหรับกรณีอืนทีไม่ใช่การคิดดอกเบี[ยหนี[สนิ เชือ หมายความถึง อัตรา
ดอกเบี[ยสูงสุดกรณีปกติ สําหรับเงินให้สนิ เชือเพือการประกอบธุรกิจประเภทลูกค้าสินเชือทัวไป ทีธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกค้าสินเชือ
ของธนาคาร โดยหากธนาคารได้ประกาศกําหนดอัตราดอกเบี[ยดังกล่าวหลายอัตรา ก็ให้ใช้อตั ราทีสูงสุดทีธนาคารประกาศกําหนดในขณะนัน[ ๆ
ซึงต่อไปอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป
1.17 “อัตราสูงสุดผิดเงือนไข”
1.17.1 ในกรณีสนิ เชือเงินสกุลบาท หมายความถึง อัตราดอกเบี[ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี[ หรือผิดเงือนไข หรือเกินวงเงิน
เบิกเกินบัญชี สําหรับเงินให้สินเชือเพือการประกอบธุรกิจประเภทลูกค้าสินเชือทัวไปหรือประเภทลูกค้าสินเชือเกษตรกร (แล้วแต่ว่าสินเชือที
ผู้ขอใช้บ ริการได้รบั จากธนาคารเป็ น เงินให้สินเชือสําหรับ ลูกค้าประเภทใด) ทีธนาคารประกาศกําหนดในขณะนั น[ ๆ ซึงต่ อไปอาจมีก าร
เปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป
1.17.2 ในกรณี สิน เชือเงินสกุ ลต่างประเทศ หมายความถึง อัตราดอกเบี[ยสูงสุด กรณี ผิดนั ดชําระหนี[ สําหรับ เงิน ให้สินเชือ
สกุลเงินต่างประเทศ ตามทีธนาคาร หรือหน่ วยงานของรัฐทีกํากับดูแลธนาคารประกาศกําหนด แต่ทงั [ นี[ ในกรณีทไม่
ี มปี ระกาศอัตราดอกเบี[ย
ดังกล่าวก็ให้ใช้อตั ราดอกเบีย[ ร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี แทน
1.17.3 ในกรณีอา้ งอิงอัตราสูงสุดผิดเงือนไขเพือการคิดดอกเบีย[ สําหรับกรณีอนที
ื ไม่ใช่การคิดดอกเบีย[ หนี[สนิ เชือ หมายความถึง
อัตราดอกเบี[ยสูงสุดกรณีผดิ นัดชําระหนี[ สําหรับเงินให้สนิ เชือเพือการประกอบธุรกิจประเภทลูกค้าสินเชือทัวไป ทีธนาคารประกาศเรียกเก็บ
จากลูกค้าสินเชือของธนาคาร โดยหากธนาคารได้ประกาศกําหนดอัตราดอกเบี[ยดังกล่าวหลายอัตรา ก็ให้ใช้อตั ราทีสูงสุดทีธนาคารประกาศ
กําหนดในขณะนัน[ ๆ ซึงต่อไปอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป
1.18 “อัตรา MLR” หมายความถึง อัตราดอกเบี[ยสําหรับลูกค้ารายใหญ่ชนั [ ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)
ทีธนาคารประกาศกําหนดในขณะนัน[ ๆ ซึงต่อไปอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป
1.19 “อัตรา MOR” หมายความถึง อัตราดอกเบี[ยสําหรับลูกค้ารายใหญ่ชนั [ ดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate)
ทีธนาคารประกาศกําหนดในขณะนัน[ ๆ ซึงต่อไปอาจเปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป
1.20 “อัตรา MRR” หมายความถึง อัตราดอกเบี[ยสําหรับลูกค้ารายย่อยชัน[ ดี (Minimum Retail Rate) ทีธนาคารประกาศกําหนดใน
ขณะนัน[ ๆ ซึงต่อไปอาจเปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราว ๆ ไป
1.21 “อุปกรณ์ เพือการทํารายการ” หมายความถึง อุปกรณ์ สําหรับผู้ขอใช้บริการใช้ประกอบหรือใช้ร่วมในการทํารายการการใช้
บริการตามทีธนาคารเห็นชอบ เช่น เครืองสร้างและแปลรหัส (Token) หรือบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) หรืออุปกรณ์ อืนใดทีทําหน้ าที
ในลักษณะทํานองเดียวกัน
2. การใช้บริการและผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ
2.1 ในการใช้บริการของธนาคาร และ/หรือ ทํารายการการใช้บริการ และ/หรือ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
จัดทํา และ/หรือ จัดส่งเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ให้แก่ธนาคารตามทีกฎหมายหรือตามทีธนาคารกําหนด (หากมี) ทัง[ นี[ ภายในระยะเวลาที
ธนาคารกําหนด นอกจากนี[ ธนาคารสงวนสิทธิทีz จะกําหนดให้ผูข้ อใช้บริการจัดส่งเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ให้แก่ธนาคารเพิมเติมตามแต่
ธนาคารจะเห็นสมควรด้วย ทัง[ นี[ ผูข้ อใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละบริการ (ภายใต้บริการ SCB Transaction
Banking) และ/หรือ ข้อกําหนดและเงือนไขทีปรากฏขึน[ ก่อน และ/หรือ ระหว่างทีผูข้ อใช้บริการทํารายการ (ถ้ามี) ด้วย โดยให้ขอ้ กําหนดและ
เงือนไขดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึงของข้อกําหนดเฉพาะ
2.2 ผูข้ อใช้บริการต้องกําหนดผูด้ ูแลระบบเฉพาะกรณีขอใช้บริการ SCB Business Anywhere (ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพือธุรกิจ)
ผูใ้ ช้งาน รวมถึงอํานาจหน้าทีและบทบาทของผูด้ แู ลระบบ (ถ้ามี) และ/หรือ ผูใ้ ช้งาน ตามวิธกี ารและเงือนไขทีธนาคารกําหนด และกรณีทผูี ข้ อ
ใช้บริการประสงค์จะเปลียนแปลงผูด้ แู ลระบบ และ/หรือ ผูใ้ ช้งาน ผูข้ อใช้บริการต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารและเงือนไขทีธนาคารกําหนด
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2.3 ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผูด้ ูแลระบบ (ถ้ามี) และ/หรือ ผูใ้ ช้งานแต่ละรายมีอํานาจกระทําการแทนและในนามผู้ขอใช้
บริการ และผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันตามการดําเนินการใดๆ ของผูด้ แู ลระบบ (ถ้ามี) และ/หรือ ผูใ้ ช้งานนัน[
2.4 หากมีก ารใส่ รหัส ประจําตัวไม่ ถู ก ต้อ งเกิน กว่าจํานวนครัง[ ทีธนาคารกํ าหนด ธนาคารมีสิท ธิทีจะระงับ การให้บ ริก ารสําหรับ
รหัสประจําตัวนัน[ ได้ทนั ทีโดยธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆ ทัง[ สิน[
2.5 รายการการใช้บริการ และ/หรือ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทีทําขึ[น ให้ถือว่ามีผลใช้บงั คับโดยถูกต้อง สมบูรณ์ ผูกพันผูข้ อใช้
บริก าร และเป็ น การดําเนิ น การโดยชอบและใช้บ ังคับ ได้ต ามกฎหมาย และถือ เป็ น หลัก ฐานแห่ งธุ รกรรมอิเล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละสามารถใช้
เป็นต้นฉบับเพือเป็นพยานหลักฐานหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในรูปแบบอืนใดในกระบวนพิจารณาใดๆ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายได้ โดยที
2.5.1 ธนาคารไม่ต้องสอบถามไปยังผู้ขอใช้บริการ หรือตรวจสอบความถูกต้อง อํานาจ หรือตัวตนของผู้ขอใช้บริการ หรือ
ตัวแทน หรือผู้ดูแลระบบ (ถ้ามี) หรือผู้ใช้งาน รวมทัง[ ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล ชือบัญชีเงินฝาก และ/หรือ รายละเอียดใดๆ ทีเกียวข้องกับ
รายการการใช้บริการในครัง[ นัน[ ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และ
2.5.2 ผูข้ อใช้บริการ หรือตัวแทน หรือผูด้ แู ลระบบ (ถ้ามี) หรือผูใ้ ช้งาน ไม่ตอ้ งทํา และ/หรือ ลงนามในเอกสารอืนใดอีก เว้นแต่
ธนาคารจะกําหนดไว้เป็นอย่างอืนโดยชัดแจ้ง
2.6 กรณีเป็ นการทํารายการแบบทําคําสังไว้ล่วงหน้ า ธนาคารจะดําเนินการตามรายละเอียดของรายการดังกล่าว ในวันทีทีผู้ดูแล
ระบบ และ/หรือ ผูใ้ ช้งานระบุให้เป็ นวันทํารายการ ทัง[ นี[ ผูข้ อใช้บริการ ผูด้ แู ลระบบ และ/หรือ ผูใ้ ช้งานสามารถยกเลิกรายการแบบทําคําสังไว้
ล่วงหน้าได้ตามขัน[ ตอนและวิธกี ารทีธนาคารกําหนด
อนึง ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า หากไม่มกี ารทํารายการยกเลิกคําสังทีทําไว้ล่วงหน้าดังกล่าวตามวรรคก่อน ให้ถือว่าคําสังทีทําไว้
ล่วงหน้ายังคงมีผลอยู่ต่อไป แม้ว่าผูด้ ูแลระบบ และ/หรือ ผูใ้ ช้งาน จะไม่มอี ํานาจกระทําการแทนและในนามผูข้ อใช้บริการในวันทีระบุให้เป็ น
วันทีทํารายการ หรือผู้ขอใช้บริการจะยกเลิกหรือไม่ใช้บริการ SCB Transaction Banking แล้วก็ตาม โดยผู้ขอใช้บริการตกลงว่ารายการ
ดังกล่าวมีผลใช้บงั คับโดยถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผูข้ อใช้บริการทุกประการ
2.7 ข้อมูลทีผูข้ อใช้บริการได้จากบริการของธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลเกียวกับสินเชือ อัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ อัตราดอกเบี[ย หรือข้อมูลอืนใด เป็ นข้อมูลเบื[องต้นและไม่ผูกพันธนาคารจนกว่าธนาคารจะได้มกี ารยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยผูม้ อี ํานาจของธนาคาร
2.8 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า เมือธนาคารได้ดําเนินการตามคําขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการแล้ว ถือว่าธนาคารได้
ให้บริการโดยถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพันผูข้ อใช้บริการทุกประการ และในกรณีทเป็
ี นการขอใช้สนิ เชือ ถือว่าผูใ้ ช้บริการได้รบั สินเชือจาก
ธนาคารโดยถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพันผูข้ อใช้บริการทุกประการ
2.9 ผูข้ อใช้บริการตกลงว่า ข้อมูลทีได้จากการประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ หรือไมโครฟิลม์ หรือสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ สือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทใดๆ ทีธนาคารได้บนั ทึกเป็ นหลักฐาน หรือหนังสือ หรือเอกสารหลักฐานอืนใดทีได้จดั ทําขึน[ ตามสัญญาการใช้
บริการ หรือทีเกียวเนืองหรือเกียวข้องกับการใช้บริการของธนาคาร ตลอดจนเอกสารหรือหลักฐานแห่งหนี[ใดๆ ทีธนาคารจะได้จดั ทําขึ[น
เพือการดังกล่าว ไม่ว่าในครัง[ ใด คราวใด และไม่ว่าทีมีอยู่แล้วในขณะนี[หรือทีจะได้ทําขึ[นในภายหน้ าก็ตาม มีความถูกต้องและมีผลผูกพัน
ผู้ขอใช้บริการทุกประการ และให้ถือเป็ นส่วนหนึงของสัญญาการใช้บริการด้วย โดยยอมรับให้ใช้เป็ นต้นฉบับเพือเป็ นพยานหลักฐาน หรือ
ใช้เป็นพยานหลักฐานในรูปแบบอืนใดในกระบวนพิจารณาใดๆ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายได้
2.10 ในกรณี ทีธนาคารไม่ ได้ร ับ เงิน หรือ ไม่ ส ามารถหัก บัญ ชีไ ด้โ ดยครบถ้ ว นตามจํา นวนทีผู้ข อใช้บ ริก ารขอใช้บ ริก าร รวมกับ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายทีผู้ขอใช้บริการ ผูร้ บั เงิน และ/หรือ บุคคลใดๆ ต้องชําระให้แก่ธนาคาร ธนาคารตัวแทน และ/หรือ
ธนาคารผู้ร ับ เงิน ตามเงือนไขการให้บ ริก ารของธนาคาร ธนาคารตัว แทน และ/หรือ ธนาคารผู้ร ับเงิน ธนาคารมีสิท ธิปฏิเสธหรือระงับ
การให้บริการหรือให้บริการโดยมีเงือนไขหรือข้อจํากัดใดๆ ได้ ตามทีธนาคารเห็นสมควร
2.11 ผูข้ อใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ธนาคารหรือบุคคลทีธนาคารมอบหมายอาจเข้าถึงหน้าจอการใช้บริการของผูข้ อใช้บริการ
ผูด้ แู ลระบบ (ถ้ามี) และ/หรือ ผูใ้ ช้งาน เพือประโยชน์ในการให้คาํ แนะนําหรือแก้ไขปญั หาเกียวกับการใช้บริการ
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3. การตรวจสอบผลการทํารายการและหลักฐานการทํารายการการใช้บริการ
เมือผูข้ อใช้บริการทํารายการการใช้บริการครบถ้วนตามขันตอนและวิ
[
ธกี ารทีธนาคารกําหนดแล้ว ผูข้ อใช้บริการจะสามารถทราบผลการทํา
รายการได้ทนั ที หรือตามระยะเวลาและเงือนไขทีธนาคารกําหนดสําหรับแต่ละบริการ (แล้วแต่กรณี) และสามารถตรวจสอบย้อนหลัง บันทึก
(Download) และ/หรือ สังพิมพ์ (Print Out) ผลและหลักฐานการทํารายการการใช้บริการดังกล่าวได้ ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทใช้
ี
ในการทํารายการนัน[ ๆ หรือผ่านช่องทางหรือวิธกี ารอืน ทัง[ นี[ ตามเงือนไขและวิธกี ารทีธนาคารกําหนด
4. การเก็บรักษารหัสประจําตัวและอุปกรณ์เพือการทํารายการ
4.1 ผูข้ อใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสประจําตัวไว้เป็ นความลับและในทีปลอดภัย โดยต้องไม่แจ้ง เปิ ดเผย หรือกระทําการใด อันอาจ
ทําให้บุคคลอืนใดทราบรหัสประจําตัว และต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังเพือให้ม นใจว่
ั
ารหัสประจําตัวจะถูกใช้เพือการเข้าถึงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยผูข้ อใช้บริการเท่านัน[
4.2 กรรมสิทธิในอุ
z ปกรณ์เพือการทํารายการเป็ นของธนาคาร โดยผูข้ อใช้บริการต้องดูแลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมอุปกรณ์เพือการทํารายการตลอดระยะเวลาการใช้งาน ทัง[ นี[ เมือได้รบั แจ้งจากธนาคาร หรือ เมือการใช้บริการของผูข้ อใช้บริการ
สิน[ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผูข้ อใช้บริการต้องส่งคืนให้แก่ธนาคารในสภาพดี หรือชดใช้ราคาในกรณีอุปกรณ์เพือการทํารายการสูญหายหรือ
เสียหายจนใช้การไม่ได้ ตามจํานวนเงินทีธนาคารกําหนด (แล้วแต่กรณี)
4.3 ผูข้ อใช้บริการต้องเก็บรักษาอุปกรณ์เพือการทํารายการไว้เป็ นอย่างดีในทีปลอดภัย และต้องใช้ตามขัน[ ตอนและวิธกี ารทีธนาคาร
กําหนด โดยผูข้ อใช้บริการต้องไม่นําอุปกรณ์เพือการทํารายการไปใช้งานเพือการอืนใดทีไม่เกียวข้องกับการใช้บริการของธนาคาร รวมทัง[ ไม่มี
สิทธิอนุ ญาตให้บุคคลอืนใช้งาน และไม่มสี ทิ ธิกระทําการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้มกี ารนําอุปกรณ์เพือการทํารายการไปใช้โดยมิชอบ หรือตกอยู่
ภายใต้การครอบครองของบุคคลอืน
4.4 ผูข้ อใช้บริการต้องปฏิบตั ติ ามขัน[ ตอนการรักษาความปลอดภัย และระเบียบปฏิบตั ทิ เกี
ี ยวข้องตามทีธนาคารกําหนดอย่างเคร่งครัด
รวมทัง[ จะต้องดําเนินการให้บุคคลใดๆ ทีอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ขอใช้บริการในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต้องปฏิบตั ิ
ตามเงือนไขในข้อ {.| ถึงข้อ {.{ นี[ โดยเคร่งครัดด้วย หากผูข้ อใช้บริการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและเงือนไขดังกล่าว ผูข้ อใช้บริการจะต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายทัง[ ปวง
5. การอายัดหรือระงับการใช้รหัสประจําตัวและ/หรืออุปกรณ์เพือการทํารายการ
5.1 ในกรณี ทีรหัส ประจําตัว และ/หรือ อุป กรณ์ เพือการทํา รายการชํารุด สูญ หาย หรือถู ก โจรกรรม ผู้ข อใช้บ ริก ารต้อ งแจ้งให้
หน่ วยงานของธนาคาร ซึงทําหน้าทีในการกํากับดูแลการให้บริการของธนาคารในประเภทนัน[ ๆ ทราบทันที เพือขอระงับรายการการใช้
บริการเฉพาะรายการทีธนาคารยังไม่ได้กระทําการใดๆ ตามรายการการใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ขออายัด หรือระงับการใช้รหัสประจําตัว
และ/หรือ อุปกรณ์เพือการทํารายการดังกล่าว รวมทัง[ ต้องทําหนังสือยืนยันให้แก่ธนาคารตามทีธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะดําเนินการระงับ
รายการการใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ อายัดหรือระงับการใช้รหัสประจําตัว และ/หรือ อุปกรณ์เพือการทํารายการดังกล่าวโดยเร็วภายหลัง
จากทีได้รบั แจ้งและได้รบั หนังสือยืนยันจากผูข้ อใช้บริการดังกล่าว
5.2 ผูข้ อใช้บริการยอมรับว่าการใดๆ ทีธนาคารได้ดําเนินการไปตามรายการการใช้บริการก่อนทีธนาคารจะได้ระงับรายการการใช้
บริการ และ/หรือ บรรดาการใดๆ เกียวกับการใช้บริการของธนาคารทีได้กระทําโดยใช้รหัสประจําตัว และ/หรือ อุปกรณ์เพือการทํารายการ
ก่อนทีธนาคารจะได้อายัด หรือระงับการใช้รหัสประจําตัว และ/หรือ อุปกรณ์ เพือการทํารายการดังกล่าว มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการและผู้ขอใช้
บริการตกลงรับผิดชอบรายการการใช้บริการ และ/หรือ การใด ๆ ดังกล่าวทุกประการ
5.3 ผูข้ อใช้บริการตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเกียวข้องกับการขอระงับรายการการใช้บริการ และ/หรือ
ขออายัดหรือระงับ รหัสประจําตัว และ/หรือ อุปกรณ์เพือการทํารายการ รวมถึงค่าเสียหายใดๆ อันเกียวเนืองจากการทีธนาคารได้ดําเนินการ
ดังกล่าวทัง[ สิน[ ทุกประการ
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6. การเปลียนแปลงหรือระงับหรือยกเลิ กรายการการใช้บริการทีได้ส่งให้แก่ธนาคารแล้ว
เมือผูข้ อใช้บริการได้จดั ส่งรายการการใช้บริการให้แก่ธนาคารแล้ว ผูข้ อใช้บริการจะไม่สามารถเปลียนแปลงหรือระงับหรือยกเลิกรายการ
การใช้บริการนัน[ ได้ เว้นแต่ในกรณี ทเป็
ี นรายการการใช้บริการทีเป็ นการทําคําสังไว้ล่วงหน้า ผู้ขอใช้บริการอาจทําการเปลียนแปลง หรือ
ระงับหรือยกเลิกรายการการใช้บริการนัน[ ก่อนวันทีธนาคารจะได้กระทําการใดๆ ทีเกียวข้อง เพือดําเนินการให้เป็ นไปตามรายการการใช้
บริการนัน[ ได้ ทัง[ นี[ ตามขัน[ ตอนและวิธกี ารทีธนาคารกําหนดสําหรับรายการการใช้บริการแต่ละประเภทนัน[ ๆ
7. การดําเนิ นการในกรณี พบข้อผิดพลาดในการให้บริการ
ในกรณีทผูี ข้ อใช้บริการพบว่ามีขอ้ ผิดพลาดใด ๆ ในการให้บริการเกิดขึน[ ผูข้ อใช้บริการจะต้องแจ้งให้หน่ วยงานของธนาคารทีรับผิดชอบ
บริการนัน[ ๆ ทราบโดยเร็ว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกียวกับวันและเวลาทีทํารายการ สถานทีตัง[ ของเครืองเทอร์มนิ อล เลขทีบัญชีเงินฝาก
และ/หรือ บัญชีสนิ เชือ (ถ้ามี) ของผูข้ อใช้บริการและของผูท้ เกี
ี ยวข้อง ประเภทของรายการ จํานวนเงินทีโอนเข้าหรือออก จํานวน/มูลค่าทีเข้า
ทํารายการการใช้บริการ รวมทัง[ ข้อมูลอืนใดทีเกียวกับการทํารายการการใช้บริการทีมีขอ้ ผิดพลาดดังกล่าวตามทีธนาคารกําหนด โดยธนาคาร
และผู้ขอใช้บริการจะร่วมมือกันดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด และร่วมมือกันแก้ไขข้อผิดพลาด
ดังกล่าวโดยเร็ว โดยธนาคารจะแจ้งผลการดําเนินการดังกล่าวให้ผขู้ อใช้บริการทราบตามวิธกี ารและช่องทางทีธนาคารกําหนด เช่น โทรศัพท์
ไปรษณีย์ หรืออีเมล
8. การขอใช้บริการในกรณี การสือสารหรือระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ขดั ข้อง
ในกรณีทมีี ความขัดข้องเกียวกับการสือสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือธนาคารไม่สามารถให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ ธนาคารอาจยินยอมให้ผู้ขอใช้บริการสามารถขอใช้บริการ หรือทํารายการ โดยการติดต่อกับธนาคารผ่านทางช่องทางหรือ
วิธกี ารอืนใดตามทีธนาคารเห็นสมควรภายใต้แผนการดําเนินงานในกรณีฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) ของธนาคารสําหรับบริการนัน[ ๆ
ทัง[ นี[ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการใช้บริการ และ/หรือ การทํารายการ ผ่านทางช่องทางหรือวิธีการอืนใดดังกล่าวนัน[ เป็ นการใช้บริการตาม
สัญญาการใช้บริการด้วย
9. การใช้บริการอืน ๆ นอกจากทีระบุในคําขอใช้บริการ
ผูข้ อใช้บริการตกลงว่า ในกรณีทผูี ้ขอใช้บริการได้มกี ารส่งรายการการใช้บริการให้ธนาคารดําเนินการเพือให้บริการ สําหรับบริการหนึง
บริการใด และ/หรือ บริการเสริมใด ๆ ทีธนาคารได้จดั ให้มขี [นึ แต่ไม่ใช่บริการทีได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคาร
มีสทิ ธิดําเนินการตามรายการการใช้บริการดังกล่าวหรือไม่กไ็ ด้ ตามทีธนาคารเห็นสมควร และในกรณีทธนาคารได้
ี
ดําเนินการตามรายการใช้
บริการดังกล่าว ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันตามรายการการใช้บริการดังกล่าว เงือนไขของสัญญาการใช้บริการ และเงือนไขการใช้บริการนัน[ ๆ
รวมทัง[ ตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายตลอดจนดําเนินการใดๆ สําหรับการใช้บริการตามรายการการใช้บริการนัน[ ๆ ตามที
ธนาคารกําหนดทุกประการ
10. สิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา
10.1 ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าจะไม่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือวัตถุประสงค์อืนใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทระบุ
ี ไว้ในสัญญาการใช้
บริก ารเท่ า นั น[ ทัง[ นี[ ธนาคารจะไม่ รบั ผิด ชอบในความถู ก ต้อง ความสมบู รณ์ ห รือ ความเหมาะสมของข้อ มูล ข้อความ ภาพ ซอฟท์แ วร์
สือมัลติมีเดียและเนื[อหาอืนๆ ของบุคคลภายนอกทีปรากฏบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ให้เป็ นความรับผิดชอบของผู้ขอใช้บริการทีจะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเหมาะสมดังกล่าวเอง
10.2 ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลทีอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รบั ความคุม้ ครองโดยกฎหมาย
ั ญาใดๆ ทัง[ นี[ ธนาคาร และ/หรือ บุ คคลภายนอก (แล้วแต่ กรณี ) ยังคงไว้ซึงสิท ธิ
ลิขสิท ธิ z และ/หรือ กฎหมายเกียวกับ ทรัพ ย์สิน ทางป ญ
ความเป็นเจ้าของ สิทธิ และ/หรือ ผลประโยชน์ทงั [ หลายทัง[ ปวงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
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อนึ ง การทีผู้ข อใช้บ ริก ารได้ร ับ สิท ธิใ นการใช้ร ะบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ มิได้ถื อ เป็ น การโอนกรรมสิท ธิหz รือ สิท ธิใ ดๆ ในระบบ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ใ ห้ แ ก่ ผู้ ข อใช้บ ริก าร และในกรณี มีก ารกระทํ า ใดๆ กับ ระบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ มีก ารอ้ า งอิง หรือ ใช้ข้อ มู ล จากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รบั อนุญาตหรือมิชอบด้วยกฎหมาย ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อธนาคาร และ/หรือ บุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี)
11. หน้ าทีในการชําระเงิ นหรือคืนเงิ นของผู้ขอใช้บริการ
11.1 กรณีทการใช้
ี
บริการมีผลให้ตอ้ งหักเงิน หรือโอนเงิน หรือดําเนินการอย่างใดๆ กับบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการ ผูข้ อใช้บริการ
ตกลงให้ธนาคารดําเนินการดังกล่าวกับบัญชีเงินฝากทุกประเภทของผูข้ อใช้บริการทีมีอยู่กบั ธนาคารได้ทนั ที ตามทีตกลงกันระหว่างธนาคาร
กับผูข้ อใช้บริการ และตามขัน[ ตอนและวิธกี ารทีธนาคารกําหนด
11.2 ในกรณี ทีมีการนํ าฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการโดยผิดพลาด ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือกรณี ทีมี
การโอนเงินจากบัญ ชีเงินฝาก หรือบัตรเครดิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ของลูกค้าของธนาคารไปยังบัญ ชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ
โดยทุจริต ฉ้อฉล หรือด้วยเหตุอนใด
ื อันควรสงสัยว่ามีมูลอันมิชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือ โดยทีลูกค้าของธนาคารดังกล่าวมิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น
ยินยอม หรือมีขอ้ ตกลงหรือภาระผูกพันใดๆ ทีจะต้องชําระเงินให้แก่ผูข้ อใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ธนาคาร
และ/หรือ ลูกค้าของธนาคารดังกล่าว โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการคืนได้ทนั ที โดยไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากผูข้ อใช้บริการหรือแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบ
11.3 ผู้ขอใช้บ ริก ารตกลงชําระค่ าธรรมเนี ย ม ค่ าใช้บ ริก าร ดอกเบี[ย ค่ าเบี[ย ประกัน ภัย รวมทัง[ ค่ าใช้จ่ ายในการดําเนิ น การ หรือ
เงินจํานวนใด ๆ อันเกียวกับบริการของธนาคารภายใต้สญ
ั ญาการใช้บริการให้แก่ธนาคารตามอัตราและเงือนไขทีธนาคารกําหนดในขณะนัน[ ๆ
ซึงต่อไปอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามทีธนาคารกําหนดเป็ นคราวๆ ไป โดยธนาคารจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้ า
(แล้วแต่กรณี)
ทัง[ นี[ ผูข้ อใช้บริการตกลงชําระเงินตามวรรคหนึงข้างต้น รวมทัง[ ต้นเงิน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีทเกี
ี ยวข้อง
หรือเงินจํานวนใด ๆ ทีผูข้ อใช้บริการจะต้องชําระให้แก่ธนาคาร โดยให้ธนาคารหักจํานวนเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทของผูข้ อใช้
บริการทีมีอยู่กบั ธนาคารได้ทนั ที หรือชําระตามวิธกี ารและเงือนไขอืนใดตามทีธนาคารกําหนด
11.4 ในกรณีทธนาคารไม่
ี
ได้รบั ชําระเงิน ไม่ได้รบั การชดใช้เงิน หรือคืนค่าเงินทีเกิดขึน[ จากหรือทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการการใช้
บริการ และ/หรือ เงินจํานวนใดๆ ทีผูข้ อใช้บริการ ผูร้ บั เงิน และ/หรือ บุคคลอืนใดต้องชําระหรือคืนให้แก่ธนาคารอันเนืองมาจากการใช้บริการ
ตามสัญญาการใช้บริการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินฝาก หรือเงินจํานวนใดๆ ของ
ผูข้ อใช้บริการทีมีอยู่กบั หรือมีสทิ ธิเรียกร้องหรือเรียกคืนจากธนาคาร และ/หรือ นํ าไปลงจ่ายในบัญชีเดินสะพัดโดยถือเป็ นหนี[เบิกเงินเกินบัญชี
โดยผูข้ อใช้บริการยินยอมเสียดอกเบี[ยทบต้นของเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี
หรือบัญชีเดินสะพัดดังกล่าว ตามจํานวนเงินทีต้องชําระหรือคืน ตามขัน[ ตอนและวิธกี ารทีธนาคารกําหนด เพือชําระหนี[ดงั กล่าวให้แก่ธนาคาร
ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากผูข้ อใช้บริการอีก
ในกรณีทเงิ
ี นในบัญชีเงินฝาก หรือเงินจํานวนใดๆ ของผูข้ อใช้บริการ ไม่มใี ห้หกั หรือมีแต่ไม่พอให้หกั ชําระหนี[ได้ครบถ้วน และ/หรือ
ธนาคารไม่สามารถนํ าไปลงจ่ายในบัญ ชีเดินสะพัด ผู้ขอใช้บริการตกลงชําระเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ธนาคารทันทีทีธนาคารได้แจ้งเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรแก่ผู้ขอใช้บริการ พร้อมดอกเบี[ยของจํานวนเงินทีไม่ชําระ หรือชําระไม่ครบถ้วนดังกล่าว ในอัตราสูงสุดผิดเงือนไข ทัง[ นี[
นับตัง[ แต่วนั ครบกําหนดชําระเงินเป็นต้นไป จนกว่าผูข้ อใช้บริการจะชําระเงินจํานวนดังกล่าว ให้แก่ธนาคารจนเสร็จสิน[ ครบถ้วน
11.5 ผูข้ อใช้บริการตกลงยอมรับว่า ในกรณีทธนาคารได้
ี
ดําเนินการไปตามคําขอใช้บริการ และ/หรือรายการการใช้บริการ ของผูข้ อใช้
บริการแล้ว ธนาคารไม่ตอ้ งคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีธนาคารได้รบั ชําระไว้แล้วไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ทัง[ สิน[
11.6 การชําระเงินใดๆ ทีเกียวข้องกับสัญญาการใช้บริการ จะต้องปราศจากภาระผูกพัน ข้อโต้แย้ง ข้อจํากัด หรือเงือนไขใดๆ ทัง[ สิน[
รวมทัง[ ผูข้ อใช้บริการไม่มสี ทิ ธิหกั กลบลบหนี[
11.7 การชํ า ระ หรือ การโอนเงิน ใดๆ ผ่ า นระบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ ผ่ า นช่ อ งทางอืนของธนาคารภายใต้ ส ัญ ญาการใช้บ ริก าร
ให้อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมาย และ/หรือ ข้อตกลงใดๆ ของธนาคารทีมีกับองค์กรหรือหน่ วยงานของรัฐไม่ว่าของประเทศไทยหรือของ
ประเทศอืน เช่น ให้ธนาคารมีสทิ ธิหกั เงินตามอัตราภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขของกฎหมาย และ/หรือ ข้อตกลงดังกล่าว ก่อนชําระหรือโอน
เงินนัน[ ให้แก่หรือตามคําสังของผูข้ อใช้บริการ โดยธนาคารไม่ตอ้ งเพิมเงินเพือชดเชยการหักเงินดังกล่าว
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นอกจากนี[ ตราบเท่าทีธนาคารมีหน้าทีทีจะต้องดําเนินการภายใต้กฎหมาย และ/หรือ ข้อตกลงใด ๆ ของธนาคารทีมีกบั องค์กร
หรือหน่ วยงานของรัฐตามวรรคแรก ธนาคารมีสทิ ธิ ตรวจสอบและเก็บข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ และเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่องค์กรหรือ
หน่วยงานดังกล่าว
12. คํารับรองของผู้ขอใช้บริการ
ผูข้ อใช้บริการขอรับรองต่อธนาคาร ดังต่อไปนี[ (โดยถือเป็ นการรับรองอย่างต่อเนือง และให้ถือว่าผูข้ อใช้บริการได้ให้คํารับรองเหล่านี[
ทุกครัง[ ทีมีการเข้าทํารายการการใช้บริการ)
12.1 ผูข้ อใช้บริการมีความสามารถตามกฎหมายและมีอํานาจในการเข้าทําและปฏิบตั ติ ามหน้าทีภายใต้สญ
ั ญาการใช้บริการ
12.2 การทีผู้ขอใช้บ ริก ารเข้าทําและปฏิบ ัติตามหน้ าทีภายใต้ส ัญ ญาการใช้บริการ ไม่ เป็ นการฝ่าฝื น หรือขัดแย้งกับกฎหมายใดๆ
ทีใช้บงั คับกับผูข้ อใช้บริการ เอกสารจัดตัง[ ของผูข้ อใช้บริการ หรือข้อจํากัดตามสัญญาใด ๆ ซึงผูกพันหรือมีผลกระทบต่อผูข้ อใช้บริการ
12.3 ผูข้ อใช้บริการได้รบั อนุญาตและความยินยอมทีจําเป็นทัง[ ปวงสําหรับการเข้าทําและปฏิบตั หิ น้าทีตามสัญญาการใช้บริการ
12.4 ไม่มเี หตุผดิ นัดตามสัญญาการใช้บริการซึงได้เกิดขึน[ หรือดําเนินอยู่ และไม่มเี หตุผดิ นัดดังกล่าวซึงอาจเกิดขึน[ จากการทีผู้ขอใช้
บริการอาจทําหรือปฏิบตั ติ ามสัญญาการใช้บริการ
12.5 ผูข้ อใช้บริการจะใช้บริการของธนาคารตามวัตถุประสงค์และข้อกําหนดของแต่ละบริการทีธนาคารกําหนดเท่านัน[
12.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบ ัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อ กําหนดและกฎเกณฑ์ท างการทีเกียวข้อง รวมทัง[ ทีจะมี
การแก้ไขเพิมเติมในภายหน้าทุกประการ
13. เหตุผิดนัด
ผูข้ อใช้บริการตกลงว่า เมือเกิดกรณีใดกรณีหนึงดังจะกล่าวต่อไปนี[ ให้ถอื ว่าผูข้ อใช้บริการตกเป็นผูผ้ ดิ นัดผิดเงือนไข คือ

13.1 เมือผู้ขอใช้บริก ารไม่ ชําระต้นเงิน ดอกเบี[ย ตามจํานวน และ/หรือ ตามกํ าหนดเวลาทีระบุไว้ในสัญ ญาการใช้
บริการ หรือเอกสารสัญญาอืนใดทีเกียวเนืองกับสัญญาการใช้บริการ
13.2 เมือมีเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึงดังจะกล่าวต่อไปนี[เกิดขึ[น และธนาคารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหตุการณ์ ดงั กล่าวถือเป็ น
สาระสําคัญ และเป็ น กรณี ผิด นั ดผิดเงือนไขตามสัญ ญาการใช้บ ริการ ซึงธนาคารได้ส่งหนั งสือแจ้งให้ผู้ข อใช้บริก ารทราบถึงกรณี ผิด นั ด
ผิดเงือนไขดังกล่าวแล้ว
13.2.1 เมือผูข้ อใช้บริการฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ทางการ
ทีเกียวข้อง และ/หรือ ทีธนาคารกําหนด
13.2.2 เมือผูข้ อใช้บริการไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ผิ ดิ ข้อตกลง หรือเงือนไขใดๆ ตามทีระบุไว้ในสัญญาการใช้บริการไม่ว่าข้อหนึง
ข้อใดก็ตาม
13.2.3 เมือผูข้ อใช้บริการไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินจํานวนใด ๆ ทีเกิดขึน[ จากหรือทีเกียวข้องกับการเข้าทํา
รายการการใช้บ ริการ หรือจํานวนเงินใด ๆ ทีถึงกําหนดชําระภายใต้สญ
ั ญาการใช้บริการหรือเงินจํานวนใดก็ตาม ซึงจะส่งผลกระทบต่อ
ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ของบริการหนึงบริการใดภายใต้สญ
ั ญาการใช้บริการ
13.2.4 เมือปรากฏว่า หลักฐาน เอกสารทีผูข้ อใช้บริการมอบให้แก่ธนาคารมีขอ้ ความเท็จ หรือเป็ นเอกสารปลอม หรือไม่มผี ล
บังคับตามกฎหมาย
13.2.5 เมือผู้ข อใช้บ ริก ารผิด นั ด ไม่ ชําระหนี[ สิน อืนใดทีมีอ ยู่กับ ธนาคาร และ/หรือ ถู ก ฟ้ อ งร้องดําเนิ น คดี หรือ มีเหตุ ก ารณ์
อืนใดทีธนาคารเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดําเนินการหรือสถานะการเงินของผูข้ อใช้บริการ
13.2.6 เมือผูข้ อใช้บริการตกเป็ นผูม้ หี นี[สนิ ล้นพ้นตัว ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ ถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ มีการร้องขอให้ฟ[ื นฟู
กิจการ กระทําการใดอันอาจเป็ นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย ถูกร้องขอให้ล้มละลาย ถูกร้องขอให้ฟ[ื นฟูกจิ การ หรือยืนคําร้องขอฟื[ นฟูกจิ การของ
ตนเอง หรือกระทําการประนอมหนี[
13.2.7 เมือสินค้าภายใต้สญ
ั ญาการใช้บริการเกิดความเสียหาย บุบสลาย สูญหาย หรือเสือมราคา ไม่ว่าทัง[ หมดหรือบางส่วน
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13.2.8 เมือผู้ค[ําประกัน และ/หรือ ผู้จํานองทรัพ ย์สิน เป็ น ประกัน การชําระหนี[ ทีผู้ขอใช้บ ริก ารมีอ ยู่กับ ธนาคารตามสัญ ญา
การใช้บ ริก าร (ถ้ามี) ได้ย กเลิก การคํ[าประกัน และ/หรือ การจํานองดังกล่าว หรือไม่ใ ห้ค วามร่วมมือหรือความยิน ยอมในการทีธนาคาร
ได้ผ่อนเวลา ผ่อนผันการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาการใช้บริการ หรือผ่อนปรนเงือนไขในการชําระหนี[ให้แก่ผขู้ อใช้บริการ
13.2.9 ผูข้ อใช้บริการกระทําหรือยินยอมให้มกี ารกระทําการใดอันเป็ นเหตุให้บุคคลใด ใช้บริการหรือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ลักษณะทีไม่เหมาะสม หยาบคาย เป็นการละเมิด ดูหมิน หมินประมาท ข่มขู่ ละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ข้อผูกพันทีเกียวกับการรักษา
ความลับ หรือฝ่าฝื นกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดใดๆ ของหน่ วยงานทีมีอํานาจกํากับดูแลการดําเนินการเกียวกับบริการ
ของธนาคาร และ/หรือ การดําเนินกิจการของผูข้ อใช้บริการ และ/หรือ ธนาคาร
13.2.10 ผูข้ อใช้บริการกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออันส่งผลให้มกี ารปล่อยไวรัสซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมรบกวน
อืนๆ เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระทําการใด ๆ ทีรบกวนหรือทําให้บุคคลอืนไม่สามารถใช้บริการของธนาคารหรือไม่สามารถใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการตามปกติหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
13.2.11 คํารับรองใดๆ ทีผูข้ อใช้บริการได้ให้หรือถือว่าได้ให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือทําให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญ ณ เวลาทีคํารับรอง
ดังกล่าวได้ถูกให้ไว้
14. การระงับการให้บริการชัวคราว การยกเลิ กการให้บริการ และการบอกเลิ กสัญญาการใช้บริการ
14.1 ผู้ขอใช้บริการมีสทิ ธิใช้บริการของธนาคารโดยจํากัดตามวันและเวลาทีธนาคารกําหนดเท่านัน[ และมีสทิ ธิใช้บริการได้ภายใต้
ข้อกํ าหนดและเงือนไขของสัญ ญาการใช้บ ริการ และ/หรือ ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อ บังคับ ใดๆ ทีธนาคารแห่ งประเทศไทย
และ/หรือ หน่ วยงานอืนใดทีมีอํานาจ และ/หรือ ธนาคารกําหนด ทัง[ นี[ ธนาคารมีสทิ ธิกําหนดข้อปฏิบตั ิบงั คับแก่ผู้ขอใช้บริการสําหรับการใช้
บริการในแต่ละบริการ และ/หรือ แต่ละครัง[ เป็นคราวๆ ไปก็ได้
14.2 ธนาคารมีสทิ ธิฝา่ ยเดียวและโดยเด็ดขาดทีจะปฏิเสธไม่ให้บริการหรือให้บริการโดยมีเงือนไขหรือข้อจํากัดใดๆ สําหรับการขอใช้
บริการในครัง[ หนึงครัง[ ใดได้ โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวให้ผขู้ อใช้บริการทราบล่วงหน้า
14.3 กรณีทธนาคารตรวจพบว่
ี
า ข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ ผูด้ ูแลระบบ หรือผูใ้ ช้งาน ทีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของธนาคาร ไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง หรือเป็ นข้อมูลทีไม่ถูกต้อง ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสทิ ธิแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในระบบฐานข้อมูลของธนาคารให้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง หรือมีสทิ ธิทจะระงั
ี
บ และ/หรือ ยกเลิก การให้บริการ หรือระงับ และ/หรือ ยกเลิกสิทธิ การใช้งานของผูด้ แู ลระบบหรือผูใ้ ช้งานรายใด
รายหนึงหรือหลายรายได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบล่วงหน้า
14.4 ธนาคารมีสิท ธิฝ่ า ยเดีย วและโดยเด็ ด ขาดทีจะระงับ การให้ บ ริก ารชัวคราวเพือการปรับ ปรุ ง หรือ พัฒ นาบริก ารหรือ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยเหตุอืนใดทีธนาคารเห็นสมควร ตามระยะเวลาทีธนาคารกําหนด หรือเปลียนแปลงวัน และ/หรือ เวลา และ/หรือ
รายละเอียดในการให้บริการ และ/หรือ ประเภทบริการ เมือใดก็ได้
14.5 ธนาคารมีสทิ ธิยกเลิกการให้บริการของธนาคารบริการหนึงบริการใด หรือทัง[ หมด หรือบอกเลิกสัญญาการใช้บริการเมือใดก็ได้ โดย
แจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีหนึงกรณีใดต่อไปนี[ธนาคารมีสทิ ธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการหรือบอก
เลิกสัญญาการใช้บริการได้ทนั ที โดยไม่จาํ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผขู้ อใช้บริการ
14.5.1 มีเหตุผดิ นัดไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึงตามสัญญาการใช้บริการเกิดขึน[
14.5.2 ธนาคารเห็นว่ากิจการหรือการดําเนินกิจการของผูข้ อใช้บริการ อาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
14.5.3 ธนาคารสงสัยหรือเห็นว่ามีพฤติการณ์น่าเชือว่ามีการใช้บริการ หรือมีการทํารายการการใช้บริการ ทีอาจผิดกฎหมาย
หรือผิดกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับใดทีใช้กบั ธุรกรรมนัน[ หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นการกระทําของบุคคลใด
ก็ตาม
14.5.4 ธนาคารสงสัยหรือเห็นว่ารายการการใช้บริการนัน[ มีความเกียวพันกับบุคคลใด (ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดา นิตบิ ุคคล
คณะบุคคล องค์กร ประเทศ หรือหน่ วยงานใดๆ) ทีถูกกําหนดให้เป็นผูท้ มีี การกระทําอันเป็ นการก่อการร้าย หรือทีถูกลงโทษ (sanction) หรือ
เกียวพันกับบุคคลทีถูกลงโทษโดยองค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป ประเทศใดๆ หรือโดยหน่ วยงานใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
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14.5.5 ธนาคารสงสัยหรือเห็นว่ารายการการใช้บริการนัน[ อาจเกียวข้องกับการใช้เงินทีได้มาจาก หรือนําไปใช้เพือวัตถุประสงค์
ทีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกิจกรรมทีต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน หรือตามกฎหมายอืน
14.5.6 ผู้ขอใช้บริการถู กศาลมีคําสังพิทกั ษ์ ทรัพ ย์ ถูกศาลพิพ ากษาให้ล้มละลาย มีการดําเนินการเพือขอฟื[ นฟู กิจการตาม
กฎหมาย เลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกขีดชือออกจากทะเบียน ถูกระงับไม่ให้ดําเนินธุรกิจ มีการชําระบัญชีหรือสิน[ สภาพการเป็ นนิติ
บุคคลไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
14.5.7 ธนาคารต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือคําสังของศาล พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าทีรัฐ หรือหน่วยงานทางการ
14.5.8 ความจําเป็นอืนใดซึงธนาคารเห็นว่าไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
ในกรณีตามวรรคก่อน ธนาคารมีสทิ ธิทจะรายงานรายละเอี
ี
ยดของรายการการใช้บริการนัน[ ต่อศาล พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที
หรือหน่วยงานของรัฐ
อนึง ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดต่อผูข้ อใช้บริการหรือบุคคลใดๆ ในการดําเนินการของธนาคาร
ดังกล่าวในข้อ |{.€ นี[ แต่ประการใดทัง[ สิน[
14.6 กรณี ผู้ข อใช้บ ริก ารประสงค์ จ ะยกเลิก การใช้บ ริก ารไม่ ว่ า บริก ารหนึ งบริก ารใดหรือ ทุ ก บริก ารก็ต าม หรือ บอกเลิก สัญ ญา
การใช้บริการ ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
14.7 การระงับการให้บริการ หรือการยกเลิกการให้บริการหรือการใช้บริการ ไม่ทําให้สทิ ธิและหน้าทีทัง[ หลายตามสัญญาการใช้บริการ
หรือรายการการใช้บริการทีมีผลบังคับแล้วนัน[ สิน[ สุดลง โดยยังคงมีผลผูกพันผูข้ อใช้บริการและธนาคารอย่างสมบูรณ์ต่อไปจนกว่าจะได้มกี าร
ดําเนินการตามสัญญาการใช้บริการหรือรายการการใช้บริการดังกล่าวจนครบถ้วน และธนาคารมีสทิ ธิเรียกเก็บเงินทีเกิดขึน[ จากหรือทีเกียวข้อง
กับการเข้าทํารายการการใช้บริการ รวมทัง[ เงินจํานวนใด ๆ อันเกียวกับการใช้บริการตามสัญญาการใช้บริการได้จนครบถ้วน โดยให้นําข้อ 11.
ของข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking มาใช้บงั คับ
15. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขอใช้บริการ
15.1 นอกจากค่าเสียหาย และเงินจํานวนใด ๆ ทีผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาการใช้บริการแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลง
รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายดังต่อไปนี[ให้แก่ธนาคาร และ/หรือ บุคคลใด ๆ ด้วย
15.1.1 ค่ า เสีย หายที เกี ยวเนื องหรือ ที เป็ น ผลสืบ เนื องมาจากการที ธนาคารได้ ใ ห้ บ ริก ารแก่ ผู้ ข อใช้ บ ริก ารตามสัญ ญา
การใช้บริการ
15.1.2 หากธนาคาร และ/หรือ บุคคลใดได้รบั ความเสียหายเนืองจากการทีผู้ขอใช้บ ริการได้ใช้บริการหรือดําเนิ นการใดๆ
เกียวกับการใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ความเสียหายดังกล่าวทัง[ สิ[น โดยหากธนาคารต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอืนเพียงใด
ผูข้ อใช้บริการตกลงยอมรับผิดชอบต่อธนาคารเพียงนัน[ ตลอดจนค่าเสียหายอืน ๆ ทีธนาคารได้รบั ด้วย
15.1.3 ค่าใช้จ่ายใด ๆ เกียวเนืองกับการดําเนินการทางศาล ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน[ จริงและค่าใช้จ่ายที
เกิดกับธนาคารในการบังคับชําระหนี[
15.2 ในการใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ข อใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในกรณี มีความเสียหายเกิดขึ[นจากเหตุใด
เหตุหนึงดังต่อไปนี[
15.2.1 เกิดรายการการใช้บริการขึ[นก่อนทีธนาคารจะได้ส่งมอบรหัสประจําตัว และ/หรือ อุปกรณ์ เพือการทํารายการให้แก่
ผูข้ อใช้บริการ
15.2.2 เกิดรายการการใช้บริการโดยมิชอบและมิใช่ความผิดของผูข้ อใช้บริการ
15.2.3 ธนาคารไม่ปฏิบตั ติ ามคําขอ หรือคําสังระงับรายการการใช้บริการ หรืออายัดหรือระงับการใช้รหัสประจําตัว และ/หรือ
อุปกรณ์เพือการทํารายการของผู้ขอใช้บริการ ทีธนาคารได้รบั จากผู้ขอใช้บริการโดยถูกต้องตามสัญญาการใช้บริการแล้ว และเกิดรายการ
การใช้บริการขึน[
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16. ข้อยกเว้นความรับผิดของธนาคาร
16.1 ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึน[ แก่ผูข้ อใช้บริการ ผูร้ บั เงิน และ/หรือ บุคคลใดๆ ไม่ว่าในประการใดอัน
เนืองมาจากการทีธนาคารได้ระงับหรือปฏิเสธการให้บริการ หรือได้ให้บริการหรือดําเนินการไปตามรายการการใช้บริการหรือสัญญาการใช้
บริการหรือข้อมูลทีผูข้ อใช้บริการได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร เว้นแต่เป็นกรณีทเกิ
ี ดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร
16.2 ธนาคารไม่ ต้ อ งรับ ผิด ต่ อ ผู้ ข อใช้ บ ริก าร ผู้ ร ับ เงิน และบุ ค คลใดๆ ในความเสีย หายทางอ้ อ ม ความเสีย หายที เกี ยวเนื อง
ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายโดยพฤติการณ์ พิเศษ ในทุกกรณี เช่น ความสูญเสียหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจ การสูญเสีย
ผลกําไร รายได้ ค่าความนิยม โอกาสทางธุรกิจ หรือผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รบั เป็นต้น ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ก็ตาม ทัง[ นี[ แม้ว่าธนาคาร
จะทราบถึงความเป็นไปได้ทจะเกิ
ี ดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม
ั หาทางเทคนิคหรือปญ
ั หาอืนๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อข้อมูล
16.3 ธนาคารไม่ต้องรับ ผิดชอบในความผิดพลาด ความล่าช้าหรือปญ
ทีจัดให้มขี น[ึ บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ซึงรวมถึงอัตราแลกเปลียนเบื[องต้นทีธนาคารอาจเข้าทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับผูข้ อใช้บริการ
ซึงปรากฏบนระบบอิเล็กทรอนิกส์) หรือในความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในเหตุอนใดที
ื
มีผลทําให้ธนาคารไม่ได้
รับการสือสารทีผู้ขอใช้บริการส่งมายังธนาคารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือได้รบั การสือสารดังกล่าวของผู้ขอใช้บริการล่าช้า โดยไม่คํานึงว่า
ผูข้ อใช้บริการจะได้มกี ารส่งการสือสารดังกล่าวมายังธนาคารภายในเวลาทีเหมาะสมหรือไม่ ทัง[ นี[ ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ดงั กล่าวธนาคารอาจ
ให้บริการหรือไม่ให้บริการ หรือ เข้าทําหรือไม่เข้าทํารายการการใช้บริการ หรือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กบั ผูข้ อใช้บริการก็ได้ แล้วแต่ธนาคารจะ
เห็นสมควร
16.4 ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ บุคคลใดๆ ทัง[ สิน[ ในกรณีทเกิ
ี ดอุปสรรคหรือความขัดข้องในการใช้
บริการหรือการให้บริการหรือการเข้าทํารายการ หรือมีขอ้ มูลผิดพลาด เนืองจากเกิดเหตุอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี[ คือ
16.4.1 ผูข้ อใช้บริการมีเงินในบัญชีไม่พอ หรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชือกับธนาคาร
16.4.2 การโอนเงิน และ/หรือ ชําระเงินนัน[ จะเป็ นผลให้ยอดหนี[ในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชือทีผูข้ อใช้บริการตกลงกับธนาคาร
(ถ้ามี)
16.4.3 อยู่ระหว่างดําเนินการทางกฎหมาย
16.4.4 ธนาคารได้แจ้งให้ผูข้ อใช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงิน และ/หรือ ชําระเงิน และ/หรือ ให้บริการ อยู่แล้ว
ก่อนหรือในขณะทีทํารายการโอนเงิน และ/หรือ ชําระเงิน และ/หรือ ใช้บริการนัน[
16.4.5 มีเหตุ ท างกฎหมาย กฎระเบีย บทางราชการ คํา สังของศาล หน่ ว ยงานของรัฐ พนั ก งานสอบสวน หรือ เจ้า หน้ า ที
ของรัฐซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการหรือการให้บริการหรือการเข้าทํารายการหรือปฏิบตั ติ ามสัญญาการใช้บริการ
16.4.6 มีเหตุผดิ นัดไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึงตามสัญญาการใช้บริการเกิดขึน[
16.4.7 มีเหตุสุดวิสยั
16.4.8 เครืองคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มอื ถือ และ/หรือ แท็บเล็ต และ/หรือ เครืองมือเพือการทํารายการอืนใดตามที
ธนาคารกําหนด โดนเจาะหรือ Hacked หรือผ่านการ Root/Jailbreak มาก่อน
16.5 ผูข้ อใช้บริการยอมรับว่าในการให้บริการของธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจมีการดําเนินการบางส่วนหรือทัง[ หมดผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการรายอืน และตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความล่าช้า ความ
บกพร่อง ความขัดข้อง การถูกรบกวน การไม่สามารถทํางานได้อย่างปกติ การถูกขัดขวาง การเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รบั อนุ ญ าต การถูก
โจรกรรม เปลียนแปลง แก้ไข ความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้องซึงเกิดจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และ/หรือ ซอฟท์แวร์ไม่ว่า
ของธนาคารหรือของผูใ้ ห้บริการรายอืนดังกล่าวก็ตาม
17. การหักกลบลบหนี=
ผูข้ อใช้บริการตกลงและยินยอมว่าธนาคารมีสทิ ธินําหนี[ และ/หรือ จํานวนเงินใด ๆ ทีธนาคารต้องหรือจะต้องชําระให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
ไม่ว่าจะเป็ นหนี[หรือเงินทีถึงกําหนดชําระแล้วหรือจะถึงกําหนดชําระในภายหน้ าก็ดี และไม่ว่าจะเป็ นหนี[ทีมีวตั ถุประสงค์แห่งหนี[ประเภท
เดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ดี มาหักกลบลบหนี[กบั หนี[และจํานวนเงินทีผูข้ อใช้บริการจะต้องชําระให้แก่ธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ นหนี[หรือเงินที
ครบกําหนดชําระแล้วหรือจะครบกําหนดชําระในภายหน้า โดยไม่คํานึงถึงสกุลเงิน สถานทีชําระเงินหรือสถานทีลงบัญชีของหนี[ดงั กล่าว ทัง[ นี[
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ในการหักกลบลบหนี[ดงั กล่าว หากหนี[และจํานวนเงินเหล่านัน[ เป็นหนี[สกุลเงินต่างกัน ธนาคารมีสทิ ธิทจะทํ
ี าการแปลงหนี[ และ/หรือ จํานวนเงิน
เหล่านัน[ เป็นสกุลเงินบาท ตามอัตราแลกเปลียนปกติของธนาคารได้ ทัง[ นี[ โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวให้ผูข้ อใช้บริการทราบล่วงหน้า และให้นําข้อ
11.4 ของข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking มาใช้บงั คับ
18. การรับผิดร่วมกันและแทนกัน
ในกรณีทมีี ผูข้ อใช้บริการร่วมในการใช้บริการของธนาคารตามสัญญาการใช้บริการ ผูข้ อใช้บริการหลักและผู้ขอใช้บริการร่วมทุกรายตกลง
ผูกพันรับผิดตามสัญญาการใช้บริการร่วมกันและแทนกันต่อธนาคารและ/หรือบุคคลใด ๆ (ถ้ามี) อย่างลูกหนี[ร่วม
19. การสละสิ ทธิ
ในกรณีทธนาคารละเลยไม่
ี
ใช้ หรือล่าช้าในการใช้สทิ ธิ การแก้ไขเยียวยา หรือการใช้อํานาจใดๆ ภายใต้สญ
ั ญาการใช้บริการในประการ
หนึงประการใดก็ตาม จะไม่กระทบสิทธิของธนาคารทีจะเรียกร้องให้กระทําการหรืองดกระทําการอย่างใดๆ ภายใต้สญ
ั ญาการใช้บริการนัน[ และ
การทีธนาคารใช้สทิ ธิ การแก้ไขเยียวยา หรือใช้อํานาจภายใต้สญ
ั ญาการใช้บริการเพียงครัง[ เดียวหรือแต่บางส่วน ไม่เป็ นการจํากัดตัดสิทธิ
ธนาคารทีจะใช้สทิ ธิ การแก้ไขเยียวยา หรืออํานาจอืนใด
20. การโอนสิ ทธิ และการว่าจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกให้บริการ
20.1 สิทธิใด ๆ ของผูข้ อใช้บริการตามสัญญาการใช้บริการ ถือเป็ นการเฉพาะตัวของผูข้ อใช้บริการ ซึงผูข้ อใช้บริการจะโอนสิทธิ หรือ
นําไปก่อสิทธิในทางหลักประกัน หรือดําเนินการโดยประการใด ๆ ทีจะมีผลในลักษณะทํานองเช่นนัน[ ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากธนาคารก่อน
20.2 ผู้ข อใช้บ ริการตกลงให้ธนาคารมีสิท ธิว่าจ้าง และ/หรือ มอบหมาย และ/หรือ ดําเนิ น การใดๆ ให้บุ ค คลหรือ นิติบุ ค คลอืนมา
ให้บริการส่วนหนึงส่วนใดตามสัญญาการใช้บริการ รวมถึงโอนสิทธิและ/หรือหน้ าทีของธนาคารตามสัญญาการใช้บริการได้ตามทีธนาคาร
เห็นสมควร
20.3 ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารโอนสิทธิ หน้าทีและผลประโยชน์ใด ๆ รวมทัง[ หลักประกันตามสัญญาการใช้บริการ ไม่ว่าทัง[ หมด
หรือบางส่วนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอืนใดทีธนาคารเห็นสมควรก็ได้ ทัง[ นี[ ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก็ตาม โดยเพียงแต่แจ้งการโอนเป็ นหนังสือให้
ผูข้ อใช้บริการทราบเท่านัน[ และผูข้ อใช้บริการตกลงจัดทําเอกสารทีเกียวข้องและทีจําเป็ นในการดําเนินการดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือ
และดําเนินการใดๆ ทุกอย่างทุกประการ เพือให้การโอนดังกล่าวสําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
21. สัญญาการใช้บริการไม่ใช่ข้อสัญญาเพือประโยชน์ บุคคลภายนอก
21.1 ผูข้ อใช้บริการยอมรับว่าสัญญาการใช้บริการ ไม่ใช่ขอ้ สัญญาเพือประโยชน์บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 374 และไม่ก่อให้เกิดสิทธิหรือความรับผิดใดๆ ทีบุคคลภายนอกจะพึงเรียกร้องจากธนาคารได้ทงั [ สิน[
21.2 ในกรณีทบุี คคลใดชําระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ โดยการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากใดโดยผิดพลาด ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูข้ อ
ใช้บริการจะเจรจาทําความตกลงกับบุคคลดังกล่าวโดยตรงแต่ผเู้ ดียว พร้อมทัง[ จะดําเนินการเรียกร้องขอเงินคืนเอง โดยทีผูข้ อใช้บริการ และ/หรือ
บุคคลดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิขอให้ธนาคารชดใช้ค่าเสียหาย และ/หรือ คืนค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ และ/หรือเงิน
อืนใด (หากมี) แต่อย่างใดทัง[ สิน[
22. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
22.1 ธนาคารอาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างผูข้ อใช้บริการกับธนาคาร และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูล
เกียวกับผูข้ อใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้องกับการใช้บริการของผูข้ อใช้บริการ เพือประโยชน์
ในการปรับปรุงและการให้บริการของธนาคาร และเพือเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยผูข้ อใช้บริการตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้
บันทึกการสนทนาและ/หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อผูข้ อใช้บริการตามกฎหมาย
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22.2 ในการใช้บริการกับธนาคาร ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ของ
บุคคลอืนทีผูข้ อใช้บริการได้ให้ขอ้ มูลไว้แก่ธนาคาร เพือวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามสัญญาการใช้บริการ และวัตถุประสงค์ตามทีระบุใน
ประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวของธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการสามารถอ่านเพิมเติมเพือเข้าใจถึงวิธกี ารทีธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
ธนาคารที www.scb.co.th และ/หรือ ช่องทางทีธนาคารกําหนด หรือตามทีธนาคารจะเปลียนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบโดย
ประกาศในเว็บไซต์ดงั กล่าว และ/หรือ ช่องทางทีธนาคารกําหนด ทัง[ นี[ ในกรณีทผูี ข้ อใช้บริการได้มกี ารให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอืน ซึง
รวมถึงผูใ้ ช้งาน และผูต้ ดิ ต่อ (contact person) ผูข้ อใช้บริการมีหน้าทีแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
22.3 ในกรณีผู้ขอใช้บริการเป็ นนิติบุคคล ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลใดๆ (ซึงไม่ใช่ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุค คล) ของผู้ขอใช้บ ริการทีให้ไว้แก่ ธนาคาร หรือทีธนาคารได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่ งอืน เพือ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ทีใช้บงั คับกับธนาคาร การวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูล การบริหาร
กิจการของธนาคาร การดําเนินการใด ๆ เกียวกับกระบวนการสินเชือ และ/หรือ การเสนอ การให้บริการ หรือ การปรับปรุง ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใด ๆ ของธนาคาร ของบุคคลทีธนาคารเป็นผูจ้ าํ หน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกียวข้องกับธนาคาร
นอกจากนี[ ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผูม้ อี ํานาจตามกฎหมาย เพือ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ทีใช้บงั คับกับธนาคาร และ/หรือ ให้แก่นิตบิ ุคคลหรือบุคคลใดๆ ที
ธนาคารเป็นคู่สญ
ั ญาหรือมีความสัมพันธ์ดว้ ย เพือวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการให้บริการของธนาคารแก่ผขู้ อใช้บริการ
22.4 เพือประโยชน์ ของผู้ขอใช้บริการ ธนาคารอาจส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ข้อมูล
ทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็ นต้น ไปยังทีอยู่อเิ ล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ เป็ น
ต้น โดยผูข้ อใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางทีธนาคารกําหนด
23. การรักษาข้อมูลเป็ นความลับ
ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลใดๆ ทีได้รูเ้ นืองจากการใช้บริการของธนาคารไว้เป็ นความลับโดยจะไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลใดเป็ น
อันขาด และจะไม่นําข้อมูลใดๆ ดังกล่าวไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์เพือตนเองหรือบุคคลใดทัง[ สิน[ รวมทัง[ จะดําเนินการให้ลูกจ้าง และ/หรือ
พนักงาน และ/หรือ ตัวแทน และ/หรือ บุคคลใดๆ ทีรูข้ อ้ มูลดังกล่าว ปฏิบตั ติ ามเงือนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย ทัง[ นี[ แม้ว่าการใช้บริการจะ
ได้สน[ิ สุดลงแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
23. การรักษาข้อมูลเป็ นความลับ
ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลใดๆ ทีได้รูเ้ นืองจากการใช้บริการของธนาคารไว้เป็ นความลับโดยจะไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลใดเป็ น
อันขาด และจะไม่นําข้อมูลใดๆ ดังกล่าวไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์เพือตนเองหรือบุคคลใดทัง[ สิน[ รวมทัง[ จะดําเนินการให้ลูกจ้าง และ/หรือ
พนักงาน และ/หรือ ตัวแทน และ/หรือ บุคคลใดๆ ทีรูข้ อ้ มูลดังกล่าว ปฏิบตั ติ ามเงือนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย ทัง[ นี[ แม้ว่าการใช้บริการจะ
ได้สน[ิ สุดลงแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
24. การแก้ไขสัญญาการใช้บริการและการปรับปรุงระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
24.1 ในกรณี ทผูี ้ขอใช้บริการเปลียนแปลงข้อมูลใด ๆ เกียวกับการใช้บริการของธนาคาร ทีอยู่ ทีตัง[ สํานักงาน เลขหมายโทรศัพท์
โทรสาร อีเมล หรือผูต้ ดิ ต่อของผูข้ อใช้บริการ ผูข้ อใช้บริการต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้หน่ วยงานของธนาคารทีรับผิดชอบบริการนัน[ ๆ
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
24.2 ธนาคารมีสิท ธิกํ าหนด แก้ไข เปลียนแปลง หรือเพิมเติม วงเงินการทํารายการรวมสูงสุ ดต่ อวัน หรือ ต่อ ครัง[ ในการใช้บ ริก าร
ของธนาคารได้ตามทีธนาคารเห็นสมควร
24.3 ผู้ข อใช้บ ริการตกลงให้ธนาคารมีสิท ธิแ ก้ไข เปลียนแปลง หรือเพิมเติม ข้อ กําหนดและเงือนไขการใช้บ ริก าร ค่ าธรรมเนี ย ม
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการตามสัญญาการใช้บริการ ได้ตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบ
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ล่วงหน้าก่อนทีการแก้ไข เปลียนแปลง หรือเพิมเติมดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ โดยมีหนังสือแจ้งไปยังผูข้ อใช้บริการ หรือประกาศเป็นการทัวไป
หรือประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ เว็บไซต์อืนทีธนาคารจะได้กําหนดหรือเปลียนแปลงในภายหน้ า (ถ้ามี) ซึงผู้ขอใช้บริการ
สามารถเรียกดู และ/หรือ บันทึก (save) และ/หรือ พิมพ์ออก (print out) จากเว็บไซต์ดงั กล่าวได้ดว้ ยตนเองในขณะนี[หรือในภายหน้าได้ และ
ตกลงยินยอมผูกพันปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดและเงือนไขดังกล่าว รวมทัง[ ทีจะได้มกี ารแก้ไข เปลียนแปลง หรือเพิมเติมในภายหน้า ทัง[ นี[ ผูข้ อใช้
บริการรับทราบและตกลงว่าผู้ขอใช้บริการมีหน้าทีต้องติดตาม อ่าน และยอมรับผูกพันปฏิบตั ิตามการแก้ไข เปลียนแปลง หรือเพิมเติมที
ธนาคารประกาศล่าสุดทุกประการ ยกเว้นการแก้ไข เปลียนแปลง และ/หรือ เพิมเติมทีส่งผลให้ผขู้ อ้ มใช้บริการเกิดภาวะหรือความเสียงเพิมเติม
ตามเกณฑ์ทธนาคารแห่
ี
งประเทศไทยประกาศกําหนด ธนาคารต้องได้รบั ความยินยอมจากผูข้ อใช้บริการก่อน
24.4 ธนาคารมีสทิ ธิเปลียนแปลง แก้ไข หรือ พัฒ นาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามทีธนาคารเห็นสมควร
โดยเป็ นหน้ าทีของผู้ข อใช้บ ริการทีจะต้องจัดการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ส่ วนบุ คคล และระบบการสือสารของผู้ข อใช้บ ริก าร
ให้รองรับและสามารถใช้งานร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
25. การบังคับใช้สญ
ั ญาการใช้บริการ
25.1 สัญญาการใช้บริการเป็ นข้อตกลงทัง[ หมดระหว่างผู้ขอใช้บริการและธนาคาร และให้ใช้บงั คับแทนสัญญา ข้อตกลง หรือบันทึก
ความเข้าใจทีเคยมีข[นึ ก่ อนหน้ านี[ระหว่างทัง[ สองฝ่าย ทัง[ นี[ ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพัน ตนตามสัญ ญาการใช้บ ริการ รวมถึงบรรดาข้อมูล
ข้อความและข้อกําหนดทีปรากฏ แสดง และ/หรือ มีอยู่ และ/หรือ ทีธนาคารจะได้ประกาศกําหนดบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประการ
ทัง[ นี[ ข้อความในวรรคก่อนไม่เป็ นการลบล้างสิทธิ และ/หรือ หน้าทีทีคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ายมีอยู่ต่อกันอันเนืองมาจากการใดๆ อันได้
กระทําไปตามสัญญา ข้อตกลง หรือบันทึกความเข้าใจทีเคยมีขน[ึ ก่อนหน้านี[ดงั กล่าว
25.2 กรณีส่วนใดส่วนหนึงของสัญญาการใช้บริการ ไม่ว่าฉบับใดๆ ตกเป็ นโมฆะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่มผี ลบังคับใช้ตาม
กฎหมาย หรือไม่สมบูรณ์ดว้ ยประการใดๆ ให้สญ
ั ญาส่วนอืนยังคงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ต่อไปตามกฎหมาย
25.3 กรณีขอ้ กําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละบริการ (ภายใต้บริการ
SCB Transaction Banking) ให้บงั คับใช้ตามข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละบริการ (ภายใต้บริการ SCB Transaction Banking)
26. การส่งคําบอกกล่าว
คําบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลใด ๆ ทีธนาคารได้ส่งไปยังผู้ขอใช้บริการหรือผู้ติดต่อทีผู้ขอใช้บริการกําหนดตามทีอยู่ ทีตัง[
สํานักงาน หมายเลขโทรสาร อีเมล ตามทีระบุในคําขอใช้บริการหรือตามทีธนาคารได้รบั แจ้งแก้ไขเปลียนแปลงแล้ว โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร
หรืออีเมล หรือการสือสารทางอิเล็กทรอนิกส์อืนใด ให้ถอื ว่าได้ส่งให้ผู้ขอใช้บริการแล้วโดยชอบ และผู้ขอใช้บริการได้ทราบถึงคําบอกกล่าว
เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลนั น[ ๆ แล้ว และบรรดาคําบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลใดๆ ทีธนาคารได้รบั จากผู้ขอใช้บ ริการหรือ
ผูต้ ิดต่อทีผู้ขอใช้บริการกําหนดให้ถือว่าเป็ นคําบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลของผู้ขอใช้บริการทีถูกต้องแท้จริง เป็ นไปตามความ
ประสงค์โดยถูกต้องของผูข้ อใช้บริการและมีผลผูกพันผูข้ อใช้บริการทุกประการ
27. การปฏิ บตั ิ ตามระเบียบ คู่มือ ข้อกําหนดและเอกสารเกียวกับการใช้บริการของธนาคาร
27.1 ผูข้ อใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อกําหนดและเงือนไข รวมถึงคู่มอื และเอกสารอธิบายวิธกี ารใช้บริการ
ของธนาคารตามทีธนาคารกําหนด ซึงผูข้ อใช้บริการได้รบั หรือถือว่าได้รบั ไว้แล้วก่อนหรือในวันทีทําคําขอใช้บริการ รวมทัง[ ตามทีธนาคารจะได้
กําหนดเพิมเติม แก้ไข หรือเปลียนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบ โดยลงประกาศเป็นการทัวไปบนเว็บไซต์ของธนาคาร และ/
หรือ เว็บไซต์อนที
ื ธนาคารจะได้กําหนดหรือเปลียนแปลงในภายหน้า (ถ้ามี) หรือโดยวิธกี ารอืนใดทีธนาคารจะได้กําหนดเพิมเติม ซึงให้ถอื เป็ น
ส่วนหนึงของสัญญาการใช้บริการด้วย
27.2 ผู้ขอใช้บ ริการตกลงว่า การทีธนาคารนํ าข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บ ริการไปประกาศบนเว็บ ไซต์ของธนาคาร และ/หรือ
เว็บไซต์อนที
ื ธนาคารจะได้กําหนดหรือเปลียนแปลงในภายหน้า (ถ้ามี) นัน[ เป็นวิธกี ารทีเหมาะสมและเป็นทียอมรับได้ และตกลงว่า ในทุกครัง[
ทีมีการเข้าใช้บริการหรือทํารายการการใช้บริการนัน[ ผูข้ อใช้บริการได้ยอมรับข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บริการดังกล่าวแล้ว
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28. กฎหมายทีใช้บงั คับ
สัญญาการใช้บริการอยู่ในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดๆ ทีเกิดขึน[ จากหรือเกียวกับสัญญาการใช้บริการ ให้อยู่ใน
อํานาจการพิจารณาของศาลไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละบริ การ
(ภายใต้บริ การ SCB Transaction Banking)

ก. ข้อกําหนดของบริการ SCB Business Anywhere (ธนาคารทางอิ นเทอร์เน็ตเพือธุรกิ จ)
1. คําหรือข้อความในข้อกําหนดนี[ ให้มคี วามหมายตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking เว้นแต่
จะได้กําหนดความหมายหรือให้คาํ นิยามศัพท์ไว้เป็นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีความหมายเป็นอย่างอืน
ในข้อกําหนดนี[
2. ผูข้ อใช้บริการตกลงใช้บริการ SCB Business Anywhere (ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพือธุรกิจ) โดยการทํารายการใช้บริการต่าง ๆ
ผ่านระบบ SCB Business Anywhere ตามรายละเอียดการให้บริการทีธนาคารกําหนด โดยผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด
ทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking และข้อกําหนดนี[ทุกประการ
3. ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ผูด้ แู ลระบบมีอํานาจดําเนินการเกียวกับการใช้บริการของธนาคาร การบริหารจัดการเกียวกับผูด้ ูแลระบบ และ/หรือ
ผูใ้ ช้งาน การทํารายการการใช้บริการ บัญชีเงินฝากทีเกียวข้องกับการทํารายการการใช้บริการ และกระทําการใด ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทัง[ นี[ ผูด้ แู ลระบบอาจดําเนินการได้โดยลําพัง หรืออาจต้องนําส่งคําสังมาให้ธนาคารดําเนินการให้ตามคําสังดังกล่าวก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขทีธนาคารกําหนด อย่างไรก็ตาม ผูด้ แู ลระบบมีสทิ ธิทจะแจ้
ี งให้ธนาคารดําเนินการแทนผูด้ แู ลระบบได้แม้ว่าผูด้ ูแลระบบจะดําเนินการได้
โดยลําพังก็ตาม โดยผูด้ แู ลระบบจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารและเงือนไขทีธนาคารกําหนด
4. ผูข้ อใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ธนาคารจะส่ง UserID และ Password ให้ผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้งานตามวิธกี ารทีธนาคารกําหนด
และผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้งานจะใช้ UserID และ Password ดังกล่าวเข้าใช้บริการในครัง[ แรกเพือเปลียน UserID และ/หรือ Password สําหรับ
การเข้าใช้บริการ และ/หรือ ทํารายการการใช้บริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในคราวต่อไป
5. ผูข้ อใช้บริการตกลงทีจะให้ผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้งานทํารายการการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Smartwatch และ/หรือ เครืองมือเพือ
การทํารายการอืนใดทีธนาคารกําหนดเพิมเติมในภายหน้าได้ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารและเงือนไขทีธนาคารกําหนด

ข. ข้อกําหนดของบริการ SCB Business Alert (บริการแจ้งเตือนธุรกิ จ)
1. คํานิ ยาม
1.1 คําหรือข้อความในข้อกําหนดนี[ ให้มคี วามหมายตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking
เว้นแต่จะได้กําหนดความหมายหรือให้คํานิยามศัพท์ไว้เป็ นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีความหมาย
เป็นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[
1.2 “ช่องทางการแจ้งเตือน” หมายความถึง การแจ้งข้อความสัน[ (SMS) ผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือ หรือแจ้งข้อความไปยัง E-mail
Address หรือผ่านช่องทางหรือสือต่างๆ ตามทีระบุในคําขอใช้บริการ และ/หรือ ตามทีธนาคารจะได้เปิดให้บริการเพิมเติม (ถ้ามี)
2. ผูข้ อใช้บริการตกลงใช้บริการ SCB Business Alert (บริการแจ้งเตือนธุรกิจ) โดยให้ธนาคารแจ้งข้อมูล และ/หรือ ข่าวสาร ผ่านช่องทางการ
แจ้งเตือน ตามรายละเอีย ดการให้บริการทีธนาคารกํ าหนด และผู้ขอใช้บ ริการตกลงผูก พัน ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB
Transaction Banking และข้อกําหนดนี[ทุกประการ
3. ธนาคารมีสทิ ธิกําหนด และ/หรือ เปลียนแปลงรายละเอียดและวิธกี าร และ/หรือ ช่องทางการให้บริการหรือใช้บริการแจ้งเตือนธุรกิจได้
ตามทีธนาคารเห็นสมควร
4. ผูข้ อใช้บริการยอมรับว่า ธนาคารให้บริการแจ้งเตือนธุรกิจเพืออํานวยความสะดวก และเพือให้ผขู้ อใช้บริการได้ทราบข้อมูลได้รวดเร็ว
ขึน[ โดยข้อมูลใด ๆ ทีธนาคารได้ส่งไปยังหรือผ่านช่องทางการแจ้งเตือน ให้ถอื ว่าผูข้ อใช้บริการได้ทราบข้อมูลนัน[ ๆ แล้ว ทัง[ นี[ ผูข้ อใช้บริการ
ยอมรับว่าข้อมูล และ/หรือ ข่าวสารทีแจ้งเตือนดังกล่าว เป็ นเพียงข้อมูลเบื[องต้นเพือให้ผูข้ อใช้บริการได้ทราบข้อมูล และ/หรือ ข่าวสารต่างๆ
เท่านัน[ มิได้เป็ นการผูกพันหรือรับรองว่าธนาคารหรือผู้เกียวข้องจะต้องให้บริการ หรือการใช้บริการหรือการทําธุรกรรมตามข้อมูล และ/หรือ
ข่าวสารทีแจ้งเตือนดังกล่าวจะเป็นผลสําเร็จ แต่ขน[ึ อยู่กบั หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขของการให้บริการ และ/หรือ การใช้บริการ และ/หรือ
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การทําธุรกรรมแต่ละประเภทนัน[ ๆ ซึงผูข้ อใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการดําเนินการได้ตามข้อกําหนดและเงือนไขสําหรับการให้บริการ
และ/หรือ การใช้บริการ และ/หรือ การทําธุรกรรมดังกล่าว และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ[นแก่ผู้ขอใช้บริการ
และ/หรือ บุคคลอืนใด ไม่ว่าจะโดยประการใดอันเนืองจากการใช้บริการแจ้งเตือนธุรกิจ
5. ผูข้ อใช้บริการยอมรับว่า บริการแจ้งเตือนธุรกิจเป็ นบริการทีต้องเกียวข้องกับระบบการสือสารซึงกระทําโดยผูด้ ูแลจัดการหรือผูใ้ ห้บริการ
ระบบ และ/หรือ ช่องทางการสือสาร และ/หรือ สือทีเกียวข้องและอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ดังนัน[ หากปรากฏว่าข้อมูล และ/หรือ
ข่าวสารทีแจ้งเตือนนัน[ ไม่ถูกต้อง และ/หรือ กรณีเกิดความผิดพลาดหรือล่าช้าในการแจ้งเตือน และ/หรือ กรณีทผูี ข้ อใช้บริการไม่ได้รบั ข้อความ
แจ้งเตือน เนืองจากเหตุสุดวิสยั หรือเหตุอนใดอั
ื
นอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึงเป็นอุปสรรคต่อการทีธนาคารจะให้บริการแจ้งเตือน
้ าขัดข้อง หรือปญั หาทางด้านพลังงาน ภัยพิบตั ิธรรมชาติ
ธุรกิจ เช่น ระบบสือสารขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ชวคราวเพราะกระแสไฟฟ
ั
การกระทําของบุคคลภายนอก การกระทําของหน่วยงานรัฐบาล ไฟไหม้ การประท้วง การขนส่งติดขัด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลทีเป็ นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ฯลฯ หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องให้
ธนาคารชดใช้ค่าเสียหายใดๆ แต่ประการใดทัง[ สิน[
6. ในกรณี เอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขทีของบัญ ชีเงิน ฝาก และ/หรือ บัตรเครดิต และ/หรือ สินเชือส่วนบุ คคล Speedy Cash /
Speedy Loan (ถ้ามี) ของผูข้ อใช้บริการได้เปลียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ให้การขอใช้บริการแจ้งเตือนธุรกิจยังคงมีผลใช้บงั คับสําหรับ
บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัตรเครดิต และ/หรือ สินเชือส่วนบุคคล Speedy Cash / Speedy Loan ทีได้มกี ารเปลียนแปลงเอกสารหลักฐาน และ/หรือ
เลขทีของบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัตรเครดิต และ/หรือ สินเชือส่วนบุคคล Speedy Cash / Speedy Loan ดังกล่าวได้ดว้ ยทุกประการ
7. ธนาคารมีสทิ ธิยกเลิกการให้บริการแจ้งเตือนธุรกิจผ่านช่องทางการแจ้งเตือนช่องทางหนึงช่องทางใด และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการ
แจ้งเตือนธุรกิจของธนาคารเมือใดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้องชี[แจงแสดงเหตุผลแต่อย่างใด โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า
อย่างน้ อย 30 วัน โดยประกาศเป็ นการทัวไป ณ สํานักงานหรือสาขาของธนาคาร หรือลงประกาศในเครือข่ายอิน เตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที
เกียวข้อง หรือโดยวิธกี ารอืนใดตามทีธนาคารเห็นสมควร หรือมีหนังสือแจ้งไปยังผูข้ อใช้บริการโดยตรง เว้นแต่กรณีมเี หตุจาํ เป็ นเร่งด่วนหรือ
ธนาคารมีเหตุผลอันสมควร ธนาคารไม่จาํ ต้องแจ้งล่วงหน้า หรืออาจแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่ากําหนดเวลา และ/หรือ โดยวิธกี ารอืนใดนอกจากทีกล่าว
ข้างต้นก็ได้

ค. ข้อกําหนดของบริการ SCB Direct Credit (บริการโอนเงิ น)
1. คํานิ ยาม
1.1 คําหรือข้อความในข้อกําหนดนี[ ให้มคี วามหมายตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking
เว้นแต่จะได้กําหนดความหมายหรือให้คํานิยามศัพท์ไว้เป็ นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีความหมายเป็ น
อย่างอืนในข้อกําหนดนี[
1.2 “การใช้บ ริ การแบบ Next Day” หมายความถึง การทีผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการ SCB Direct Credit (บริการโอนเงิน) โดย
กําหนดวันทีทีให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการล่วงหน้า 1 วันก่อนวันทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผรู้ บั เงิน หรือตามวันอืน
ใดทีธนาคารกํ า หนด และผู้ข อใช้บ ริก ารต้ อ งส่ ง คํ า ขอให้แ ก่ ธ นาคารผ่ า นระบบบริก าร SCB Business Net หรือ บริก าร SCB Business
Anywhere ล่วงหน้า ก่อนเวลา 21:00 น.ของวันทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รบั เงิน อย่างน้อย 1 วัน หรือตามวันและเวลาอืนใดทีธนาคาร
กําหนด ทัง[ นี[ ธนาคารมีสทิ ธิทจะไม่
ี ให้บริการสําหรับคําขอทีส่งผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์หรือสืออืน ๆ และ/หรือ เกินเวลาทีธนาคารกําหนดดังกล่าว
1.3 “การใช้บริ การแบบ Same Day” หมายความถึง การทีผูข้ อใช้บริการขอใช้บริการ SCB Direct Credit (บริการโอนเงิน) โดย
กําหนดวันทีทีให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการเป็นวันเดียวกันกับวันทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผรู้ บั เงิน หรือตามวันอืนใด
ทีธนาคารกําหนด และผูข้ อใช้บริการต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ SCB Business Net หรือบริการ SCB Business Anywhere
ก่อนเวลา 21:00 น. ของวันทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รบั เงิน หรือตามวันและเวลาอืนใดทีธนาคารกําหนด ทัง[ นี[ ธนาคารมีสิทธิทีจะไม่
ให้บริการสําหรับคําขอทีส่งผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์หรือสืออืน ๆ และ/หรือ เกินเวลาทีธนาคารกําหนดดังกล่าว
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1.4 “คําขอ” หมายความถึง คําขอของผูข้ อใช้บริการทีขอให้ธนาคารดําเนินการภายใต้บริการ SCB Direct Credit (บริการโอนเงิน)
ในแต่ละครัง[ ซึงต้องจัดทําในรูปแบบและมีขอ้ มูลตามรายละเอียดทีธนาคารกําหนด
1.5 “บัญชีทีรับโอน” หมายความถึง บัญชีเงินฝาก ทีผูข้ อใช้บริการกําหนดให้ธนาคารโอนเงินให้
1.6 “ผู้รบั เงิ น” หมายความถึง เจ้าของบัญชีเงินฝากตามที ผูข้ อใช้บริการกําหนดในคําขอ
2. ผูข้ อใช้บริการตกลงใช้บริการ SCB Direct Credit (บริการโอนเงิน) โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการไปเข้า
บัญ ชีทีรับโอนทีมีอยู่กับธนาคาร รวมถึงใช้บริการเสริมของบริการดังกล่าวตามทีระบุในคําขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทัง[ นี[ ตามรายละเอียดการ
ให้บริการทีธนาคารกําหนด โดยผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking และข้อกําหนดนี[
ทุกประการ
3. ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการนี[แต่ละครัง[ ผูข้ อใช้บริการต้องจัดทําคําขอและส่งให้แก่ธนาคารตามเงือนไขและวิธกี ารทีธนาคาร
กําหนด
4. ในกรณีทผูี ข้ อใช้บริการพบในภายหลังว่าคําขอทีส่งให้ธนาคารในครัง[ ใดระบุบญ
ั ชีทรัี บโอนผิดพลาด หรือระบุจํานวนเงินทีให้ธนาคาร
โอนเงินเกินไปจากจํานวนเงินทีผูข้ อใช้บริการจะต้องชําระ หรือมีความผิดพลาดไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และผูข้ อใช้บริการร้องขอให้ธนาคารหัก
เงินคืนจากบัญชีทรัี บโอนดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าเป็ นดุลพินิจของธนาคารทีจะดําเนินการให้ตามคําร้องขอนัน[ หรือไม่ ประการใด
ตามแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร
ทัง[ นี[ ในกรณี ทีธนาคารรับ จะดํ าเนิ น การให้ต ามคํ าร้อ งขอของผู้ข อใช้บ ริก ารดังกล่ าวในวรรคก่ อ น ผู้ข อใช้บ ริก ารตกลงชํา ระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายโดยให้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากบัญชีใด ๆ ของผูข้ อใช้บริการ รวมทัง[ ตกลงดําเนินการใด ๆ ตามเงือนไข
ทีธนาคารกําหนดทุกประการ และแม้ธนาคารไม่สามารถหักเงินคืนได้ตามคําร้องขอไม่ว่าทัง[ หมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ บรรดาทีธนาคารได้รบั ไว้แล้วในการดําเนินการ
ตามคําร้องขอของผูข้ อใช้บริการดังกล่าว
อนึง ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่าหากธนาคาร และ/หรือ บุคคลใดได้รบั ความเสียหายเนืองจากการกระทําของธนาคารตามคําร้องขอ
ของผูข้ อใช้บริการ ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ความเสียหายดังกล่าวทัง[ สิน[ โดยหากธนาคารต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอืนเพียงใด ผูข้ อใช้
บริการตกลงยอมรับผิดชอบต่อธนาคารเพียงนัน[ ตลอดจนค่าเสียหายอืนใดทีธนาคารได้รบั ด้วย ทัง[ ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ถ้ามีขอ้ โต้แย้ง
หรือข้อพิพาทขึน[ ระหว่างผูข้ อใช้บริการกับผูร้ บั เงิน และ/หรือ บุคคลอืนใด ผูข้ อใช้บริการจะรับผิดชอบแต่เพียงฝา่ ยเดียวในการเจรจาและระงับ
ข้อพิพาท และหากเกิดความเสียหายขึน[ แก่ผขู้ อใช้บริการ ผูร้ บั เงิน และ/หรือ บุคคลอืนใด ผูข้ อใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบแต่
ประการใดทัง[ สิน[

ง. ข้อกําหนดของบริการ SCB Payroll (บริการโอนเงิ นอัตโนมัติ)
1. คํานิ ยาม
1.1 คําหรือข้อความในข้อกําหนดนี[ ให้มคี วามหมายตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking
เว้นแต่จะได้กําหนดความหมายหรือให้คํานิยามศัพท์ไว้เป็ นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีความหมายเป็ น
อย่างอืนในข้อกําหนดนี[
1.2 “การใช้บริ การแบบ Next Day” หมายความถึง การทีผูข้ อใช้บริการขอใช้บริการ SCB Payroll (บริการโอนเงินอัตโนมัต)ิ โดย
กําหนดวันทีทีให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการเป็นล่วงหน้า 1 วันก่อนวันทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผูร้ บั เงิน หรือตาม
วันอืนใดทีธนาคารกําหนด และผู้ขอใช้บริการต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ SCB Business Net หรือบริการ SCB Business
Anywhere ล่วงหน้า ก่อนเวลา 21:00 น.ของวันทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รบั เงิน อย่างน้อย 1 วัน หรือตามวันและเวลาอืนใดทีธนาคาร
กําหนด ทัง[ นี[ ธนาคารมีสทิ ธิทจะไม่
ี ให้บริการสําหรับคําขอทีส่งผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์หรือสืออืน ๆ และ/หรือ เกินเวลาทีธนาคารกําหนดดังกล่าว
1.3 “การใช้บ ริ การแบบ Same Day” หมายความถึง การทีผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการ SCB Payroll (บริการโอนเงินอัตโนมัติ)
โดยกําหนดวันทีทีให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการเป็นวันเดียวกันกับวันทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผรู้ บั เงิน หรือตามวัน
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อืนใดทีธนาคารกํ าหนด และผู้ขอใช้บริการต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่ านระบบบริการ SCB Business Net หรือบริการ SCB Business
Anywhere ก่อนเวลา 21:00 น. ของวันทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รบั เงิน หรือตามวันและเวลาอืนใดทีธนาคารกําหนด ทัง[ นี[ ธนาคารมี
สิทธิทีจะไม่ใ ห้บริการสําหรับคําขอทีส่งผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์หรือสืออืน ๆ และ/หรือ เกินเวลาทีธนาคารกําหนดดังกล่าว
1.4 “คําขอ” หมายความถึง คํา ขอของผู้ขอใช้บ ริก ารทีขอให้ธ นาคารดําเนิ น การภายใต้บ ริก าร SCB Payroll (บริก ารโอนเงิน
อัตโนมัต)ิ ในแต่ละครัง[ ซึงต้องจัดทําในรูปแบบและมีขอ้ มูลตามรายละเอียดทีธนาคารกําหนด
1.5 “บัญชีทีรับโอน” หมายความถึง บัญชีเงินฝาก ทีผูข้ อใช้บริการกําหนดให้ธนาคารโอนเงินให้
1.6 “ผู้รบั เงิ น” หมายความถึง เจ้าของบัญชีเงินฝากตามที ผูข้ อใช้บริการกําหนดในคําขอ
2. ผูข้ อใช้บริการตกลงใช้บริการ SCB Payroll (บริการโอนเงินอัตโนมัต)ิ โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการไป
เข้าบัญชีทรัี บโอนทีมีอยู่กบั ธนาคาร รวมถึงใช้บริการเสริมของบริการดังกล่าวตามทีระบุในคําขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทัง[ นี[ ตามรายละเอียดการ
ให้บริการทีธนาคารกําหนด โดยผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking และข้อกําหนดนี[
ทุกประการ
3. ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการนี[แต่ละครัง[ ผูข้ อใช้บริการต้องจัดทําคําขอและส่งให้แก่ธนาคารตามเงือนไขและวิธกี ารทีธนาคาร
กําหนด
4. ในกรณีทผูี ข้ อใช้บริการพบในภายหลังว่าคําขอทีส่งให้ธนาคารในครัง[ ใดระบุบญ
ั ชีทรัี บโอนผิดพลาด หรือระบุจํานวนเงินทีให้ธนาคาร
โอนเงินเกินไปจากจํานวนเงินทีผูข้ อใช้บริการจะต้องชําระ หรือมีความผิดพลาดไม่ว่าด้วยประการใดๆ และผูข้ อใช้บริการร้องขอให้ธนาคารหัก
เงินคืนจากบัญชีทรัี บโอนดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าเป็ นดุลพินิจของธนาคารทีจะดําเนินการให้ตามคําร้องขอนัน[ หรือไม่ ประการใด
ตามแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร
ทัง[ นี[ ในกรณี ทีธนาคารรับ จะดํ าเนิ น การให้ต ามคํ าร้อ งขอของผู้ข อใช้บ ริก ารดังกล่ าวในวรรคก่ อ น ผู้ข อใช้บ ริก ารตกลงชํา ระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายโดยให้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากบัญชีใด ๆ ของผูข้ อใช้บริการ รวมทัง[ ตกลงดําเนินการใดๆ ตามเงือนไข
ทีธนาคารกําหนดทุกประการ และแม้ธนาคารไม่สามารถหักเงินคืนได้ตามคําร้องขอไม่ว่าทัง[ หมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ บรรดาทีธนาคารได้รบั ไว้แล้วในการดําเนินการ
ตามคําร้องขอของผูข้ อใช้บริการดังกล่าว
อนึง ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่าหากธนาคาร และ/หรือ บุคคลใดได้รบั ความเสียหายเนืองจากการกระทําของธนาคารตามคําร้องขอ
ของผูข้ อใช้บริการ ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ความเสียหายดังกล่าวทัง[ สิน[ โดยหากธนาคารต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอืนเพียงใด ผูข้ อใช้
บริการตกลงยอมรับผิดชอบต่อธนาคารเพียงนัน[ ตลอดจนค่าเสียหายอืนใดทีธนาคารได้รบั ด้วย ทัง[ ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ถ้ามีขอ้ โต้แย้ง
หรือข้อพิพาทขึน[ ระหว่างผูข้ อใช้บริการกับผูร้ บั เงิน และ/หรือ บุคคลอืนใด ผูข้ อใช้บริการจะรับผิดชอบแต่เพียงฝา่ ยเดียวในการเจรจาและระงับ
ข้อพิพาท และหากเกิดความเสียหายขึน[ แก่ผูข้ อใช้บริการ ผูร้ บั เงิน และ/หรือ บุคคลอืนใด ผูข้ อใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบ
แต่ประการใดทัง[ สิน[

จ. ข้อกําหนดของบริการ SCB SMART Credit (บริการโอนเงิ นรายย่อยระหว่างธนาคาร)
1. คํานิ ยาม
1.1 คําหรือข้อความในข้อกําหนดนี[ ให้มคี วามหมายตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking
เว้นแต่จะได้กําหนดความหมายหรือให้คํานิยามศัพท์ไว้เป็ นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีความหมาย
เป็นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[
1.2 “การใช้บ ริ การแบบ Next Day” หมายความถึง การทีผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการ SCB SMART Credit (บริการโอนเงินราย
ย่อยระหว่างธนาคาร) โดยกําหนดวันทีทีให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริการล่วงหน้า 1 วันทําการก่อนวันทีทีให้ธนาคารโอน
เงินให้แก่ผรู้ บั เงิน หรือตามวันอืนใดทีธนาคารกําหนด และผูข้ อใช้บริการต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ SCB Business Net หรือ
บริการ SCB Business Anywhere ล่วงหน้า ก่อนเวลา 9.30 น.ของวันทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผูร้ บั เงิน อย่างน้อย 1 วันทําการ หรือตาม
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วันและเวลาอืนใดทีธนาคารกําหนด ทัง[ นี[ ธนาคารมีสทิ ธิทจะไม่
ี ให้บริการสําหรับคําขอทีส่งผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์หรือสืออืนๆ และ/หรือ เกิน
เวลาทีธนาคารกําหนดดังกล่าว
1.3 “การใช้บริ การแบบ Same Day” หมายความถึง การทีผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการ SCB SMART Credit (บริการโอนเงินราย
ย่อยระหว่างธนาคาร) โดยกําหนดวันทีทีให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการเป็ นวันเดียวกันกับวันทีทีให้ธนาคารโอนเงิน
ให้แก่ผูร้ บั เงิน หรือตามวันอืนใดทีธนาคารกําหนด และผู้ขอใช้บริการต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ SCB Business Net หรือ
บริการ SCB Business Anywhere ก่อนเวลา 11.00 น. ของวันทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รบั เงิน หรือตามวันและเวลาอืนใดทีธนาคาร
กําหนด ทัง[ นี[ ธนาคารมีสทิ ธิทจะไม่
ี ให้บริการสําหรับคําขอทีส่งผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์หรือสืออืนๆ และ/หรือ เกินเวลาทีธนาคารกําหนดดังกล่าว
1.4 “คําขอ” หมายความถึง คําขอของผูข้ อใช้บริการทีขอให้ธนาคารดําเนินการภายใต้บริการ SCB SMART Credit (บริการโอนเงิน
รายย่อยระหว่างธนาคาร) ในแต่ละครัง[ ซึงต้องจัดทําในรูปแบบและมีขอ้ มูลตามรายละเอียดทีธนาคารกําหนด
1.5 “บัญชีทีรับโอน” หมายความถึง บัญชีเงินฝากทีผูข้ อใช้บริการกําหนดให้ธนาคารโอนเงินให้
1.6 “ผู้รบั เงิ น” หมายความถึง เจ้าของบัญชีเงินฝากตามทีผูข้ อใช้บริการกําหนดในคําขอ
2. ผูข้ อใช้บริการตกลงใช้บริการ SCB SMART Credit (บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร) โดยให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้ขอใช้บริการไปเข้าบัญ ชีทีรับโอนของผู้รบั เงินทีมีอยู่กับธนาคารอืนในประเทศไทยทีเป็ นสมาชิก ITMX (Interbank Transaction
Management and Exchange) รวมถึงใช้บ ริการเสริมของบริการดังกล่าว ตามทีระบุในคําขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทัง[ นี[ ตามรายละเอียดการ
ให้บริการทีธนาคารกําหนด โดยผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking และข้อกําหนดนี[
ทุกประการ
3. ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการนี[แต่ละครัง[ ผูข้ อใช้บริการต้องจัดทําคําขอและส่งให้แก่ธนาคารตามเงือนไขและวิธกี ารทีธนาคาร
กําหนด
4. ในกรณีทผูี ข้ อใช้บริการพบในภายหลังว่าคําขอทีส่งให้ธนาคารในครัง[ ใดระบุบญ
ั ชีทรัี บโอนผิดพลาด หรือระบุจํานวนเงินทีให้ธนาคาร
โอนเงินเกินไปจากจํานวนเงินทีผูข้ อใช้บริการจะต้องชําระ หรือมีความผิดพลาดไม่ว่าด้วยประการใดๆ และผูข้ อใช้บริการร้องขอให้ธนาคารหัก
เงินคืนจากบัญชีทรัี บโอนดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าเป็ นดุลพินิจของธนาคารทีจะดําเนินการให้ตามคําร้องขอนัน[ หรือไม่ ประการใด
ตามแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร
ทัง[ นี[ ในกรณี ทีธนาคารรับ จะดํ าเนิ น การให้ต ามคํ าร้อ งขอของผู้ข อใช้บ ริก ารดังกล่ าวในวรรคก่ อ น ผู้ข อใช้บ ริก ารตกลงชํา ระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายโดยให้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากบัญชีใด ๆ ของผูข้ อใช้บริการ รวมทัง[ ตกลงดําเนินการใดๆ ตามเงือนไข
ทีธนาคารกําหนดทุกประการ และแม้ธนาคารไม่สามารถหักเงินคืนได้ตามคําร้องขอไม่ว่าทัง[ หมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ บรรดาทีธนาคารได้รบั ไว้แล้วในการดําเนินการ
ตามคําร้องขอของผูข้ อใช้บริการดังกล่าว
อนึง ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่าหากธนาคาร และ/หรือ บุคคลใดได้รบั ความเสียหายเนืองจากการกระทําของธนาคารตามคําร้องขอ
ของผูข้ อใช้บริการ ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ความเสียหายดังกล่าวทัง[ สิน[ โดยหากธนาคารต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอืนเพียงใด ผูข้ อใช้
บริการตกลงยอมรับผิดชอบต่อธนาคารเพียงนัน[ ตลอดจนค่าเสียหายอืนใดทีธนาคารได้รบั ด้วย ทัง[ ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ถ้ามีขอ้ โต้แย้ง
หรือข้อพิพาทขึน[ ระหว่างผูข้ อใช้บริการกับผูร้ บั เงิน และ/หรือ บุคคลอืนใด ผูข้ อใช้บริการจะรับผิดชอบแต่เพียงฝา่ ยเดียวในการเจรจาและระงับ
ข้อพิพาท และหากเกิดความเสียหายขึน[ แก่ผูข้ อใช้บริการ ผูร้ บั เงิน และ/หรือ บุคคลอืนใด ผูข้ อใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบ
แต่ประการใดทัง[ สิน[
5. ผูข้ อใช้บริการสามารถส่งคําขอต่อรายการได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือจํานวนอืนใดตามทีธนาคารประกาศกําหนด
6. ในกรณีวนั ทีทีผู้ขอใช้บริการขอให้ธนาคารให้บริการตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารดําเนินการ
ให้บริการในวันทําการถัดไป
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ข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละบริ การ
(ภายใต้บริ การ SCB Transaction Banking)

ฉ. ข้อกําหนดของบริการ SCB BAHTNET (บริการโอนเงิ นในประเทศข้ามธนาคาร)
1. คํานิ ยาม
1.1 คําหรือข้อความในข้อกําหนดนี[ ให้มคี วามหมายตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking
เว้นแต่จะได้กําหนดความหมายหรือให้คํานิยามศัพท์ไว้เป็ นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีความหมาย
เป็นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[
1.2 “คําขอ” หมายความถึง คําขอของผู้ขอใช้บริการทีขอให้ธนาคารดําเนินการภายใต้บริการ SCB Bahtnet (บริการโอนเงินใน
ประเทศข้ามธนาคาร) ในแต่ละครัง[ ซึงต้องจัดทําในรูปแบบและมีขอ้ มูลตามรายละเอียดทีธนาคารกําหนด
1.3 “บัญชีทีรับโอน” หมายความถึง บัญชีเงินฝากทีผูข้ อใช้บริการกําหนดให้ธนาคารโอนเงินให้
1.4 “ผู้รบั เงิ น” หมายความถึง เจ้าของบัญชีเงินฝากตามทีผูข้ อใช้บริการกําหนดในคําขอ
2. ผูข้ อใช้บริการตกลงใช้บริการ SCB Bahtnet (บริการโอนเงินในประเทศข้ามธนาคาร) โดยให้ธนาคารดําเนินการโอนเงินไปเข้าบัญชี
เงินฝากของผูร้ บั เงินทีมีอยู่กบั ธนาคารอืนในประเทศไทยทีเป็ นสมาชิกระบบบาทเนตของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงใช้บริการเสริมของ
บริการดังกล่าว ตามทีระบุในคําขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทัง[ นี[ ตามรายละเอียดการให้บริการทีธนาคารกําหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพัน
ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking และข้อกําหนดนี[ทุกประการ
3. ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการนี[แต่ละครัง[ ผูข้ อใช้บริการต้องจัดทําคําขอและส่งให้แก่ธนาคารตามเงือนไขและวิธกี ารทีธนาคาร
กําหนด
4. ในกรณีทผูี ข้ อใช้บริการพบในภายหลังว่าคําขอทีส่งให้ธนาคารในครัง[ ใดระบุบญ
ั ชีทรัี บโอนผิดพลาด หรือระบุจํานวนเงินทีให้ธนาคาร
โอนเงินเกินไปจากจํานวนเงินทีผูข้ อใช้บริการจะต้องชําระ หรือมีความผิดพลาดไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และผูข้ อใช้บริการร้องขอให้ธนาคารหัก
เงินคืนจากบัญชีทรัี บโอนดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าเป็ นดุลพินิจของธนาคารทีจะดําเนินการให้ตามคําร้องขอนัน[ หรือไม่ ประการใด
ตามแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร
ทัง[ นี[ ในกรณี ทีธนาคารรับ จะดํ า เนิ น การให้ต ามคํ า ร้อ งขอของผู้ข อใช้บ ริก ารดัง กล่ า วในวรรคก่ อ น ผู้ข อใช้บ ริก ารตกลงชํ า ระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายโดยให้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากบัญชีใดๆ ของผูข้ อใช้บริการ รวมทัง[ ตกลงดําเนินการใดๆ ตามเงือนไขที
ธนาคารกําหนดทุกประการ และแม้ธนาคารไม่สามารถหักเงินคืนได้ตามคําร้องขอไม่ว่าทัง[ หมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้ งคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ บรรดาทีธนาคารได้รบั ไว้แล้วในการดําเนินการ
ตามคําร้องขอของผูข้ อใช้บริการดังกล่าว
อนึง ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่าหากธนาคาร และ/หรือ บุคคลใดได้รบั ความเสียหายเนืองจากการกระทําของธนาคารตามคําร้องขอ
ของผูข้ อใช้บริการ ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ความเสียหายดังกล่าวทัง[ สิน[ โดยหากธนาคารต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอืนเพียงใด ผูข้ อใช้
บริการตกลงยอมรับผิดชอบต่อธนาคารเพียงนัน[ ตลอดจนค่าเสียหายอืนใดทีธนาคารได้รบั ด้วย ทัง[ ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ถ้ามีขอ้ โต้แย้ง
หรือข้อพิพาทขึน[ ระหว่างผูข้ อใช้บริการกับผูร้ บั เงิน และ/หรือ บุคคลอืนใด ผูข้ อใช้บริการจะรับผิดชอบแต่เพียงฝา่ ยเดียวในการเจรจาและระงับ
ข้อพิพาท และหากเกิดความเสียหายขึน[ แก่ผูข้ อใช้บริการ ผูร้ บั เงิน และ/หรือ บุคคลอืนใด ผูข้ อใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบ
แต่ประการใดทัง[ สิน[
5. ผูข้ อใช้บริการสามารถขอใช้บริการนี[ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวนเงินต่อรายการ
6. ในกรณีวนั ทีทีผูข้ อใช้บริการขอให้ธนาคารให้บริการตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารดําเนินการ
ให้บริการในวันทําการถัดไป
7. ในการใช้บริการแต่ละครัง[ ผูข้ อใช้บริการต้องส่งคําขอผ่านระบบบริการ SCB Business Net หรือบริการ SCB Business Anywhere
ก่อนเวลา 15.00 น.ของวันทําการทีประสงค์ให้ธนาคารดําเนินการโอนเงินตามคําขอดังกล่าว
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ข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละบริ การ
(ภายใต้บริ การ SCB Transaction Banking)

ช. ข้อกําหนดของบริการ SCB iCheque Book (บริการสั งซื=อสมุดเช็ค)
1. คํานิ ยาม
1.1 คําหรือข้อความในข้อกําหนดนี[ ให้มคี วามหมายตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking เว้น
แต่จะได้กําหนดความหมายหรือให้คาํ นิยามศัพท์ไว้เป็นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีความหมาย เป็น
อย่างอืนในข้อกําหนดนี[
1.2 “คําขอ” หมายความถึง คําขอของผูข้ อใช้บริการทีขอให้ธนาคารดําเนินการภายใต้บริการ SCB iCheque Book (บริการสังซือ[ สมุด
เช็ค) ในแต่ละครัง[ ซึงต้องจัดทําในรูปแบบและมีขอ้ มูลตามรายละเอียดทีธนาคารกําหนด
2. ผูข้ อใช้บริการตกลงใช้บริการ SCB iCheque Book (บริการสังซื[อสมุดเช็ค) โดยให้จดั ทําเช็คและนําส่งให้แก่ผขู้ อใช้บริการตามคําขอที
ธนาคารได้รบั ผ่านระบบบริการ SCB Business Net หรือบริการ SCB Business Anywhere รวมถึงใช้บริการเสริมของบริการดังกล่าว ตามที
ระบุในคําขอใช้บริการ (ถํ[ามี) ทัง[ นี[ ตามรายละเอียดการให้บริการทีธนาคารกําหนด โดยผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทัวไป
ของบริการ SCB Transaction Banking และข้อกําหนดนี[ทุกประการ
3. ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการนี[แต่ละครัง[ ผูข้ อใช้บริการต้องจัดทําคําขอและส่งให้แก่ธนาคารตามเงือนไขและวิธกี ารทีธนาคาร
กําหนด
4. ผูข้ อใช้บริการยอมรับว่าอัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้บริการ ทีผูข้ อใช้บริการต้องชําระสําหรับการสังซื[อ
สมุดเช็คในแต่ละครัง[ อาจมีอตั ราทีแตกต่างกัน ซึงจะขึน[ อยู่กบั วิธกี ารจัดส่งสมุดเช็คทีผูข้ อใช้บริการเลือกหรือระบุในการสังซื[อสมุดเช็ค แต่ละ
คราว ทัง[ นี[ โดยผูข้ อใช้บริการตกลงชําระตามอัตราและวิธกี ารทีธนาคารกําหนดทุกประการ
5. ธนาคารจะหักเงินจํากบัญชีเงินฝํากของผูข้ อใช้บริการ เพือชําระค่าธรรมเนียมเช็ค ค่าบริการจัดส่งสมุดเช็ค และค่าธรรมเนียมอืนใด
(ถํ[ามี) ในวันจัดทําสมุดเช็คตามทีผูข้ อใช้บริการกําหนดในการสังซื[อสมุดเช็คแต่ละคราว ทัง[ นี[ วันทีทีกําหนดให้ธนาคารจัดทําสมุดเช็ค ต้องเป็น
วันทําการเท่านัน[
6. ผูข้ อใช้บริการต้องแจ้งเปิดใช้ (Activate) สมุดเช็คทันทีทได้
ี รบั สมุดเช็ค โดยต้องทําการ Activate ผ่านระบบบริการ SCB Business
Net หรือบริการ SCB Business Anywhere ตามขัน[ ตอนและวิธกี ารทีธนาคารกําหนดเท่านัน[ ในกรณีทธนาคารตรวจพบว่
ี
าสมุดเช็คเล่มใด
ไม่ได้มกี าร Activate ภายในระยะเวลาทีธนาคารกําหนด ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารทําการ Activate สมุดเช็คเล่มนัน[ ตามวิธกี าร
และเงือนไขทีธนาคารกําหนดได้ทนั ที ทัง[ นี[ เพือประโยชน์ในการใช้เช็คของผูข้ อใช้บริการ
อนึง ผูข้ อใช้บริการตกลงว่า ในกรณีทเช็
ี คไม่ได้มกี าร Activate ตามวรรคก่อน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผู้
ขอใช้บริการ และ/หรือ บุคคลใดๆ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ทัง[ สิน[
7. การยกเลิกการสังซื[อสมุดเช็คต้องทํารายการผ่านระบบบริการ SCB Business Net หรือบริการ SCB Business Anywhere และส่ง
รายการยกเลิกนัน[ ถึงธนาคารภายในวันทําการก่อนถึงวันทีกําหนดให้ธนาคารจัดทําสมุดเช็คเท่านัน[

ซ. ข้อกําหนดของบริการ SCB Local Collect – BC (บริการรับฝากเช็คและเงิ นสด - BC)
1. คํานิ ยาม
1.1 คําหรือข้อความในข้อกําหนดนี[ ให้มคี วามหมายตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking
เว้นแต่จะได้กําหนดความหมายหรือให้คํานิยามศัพท์ไว้เป็ นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีความหมาย
เป็นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[
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1.2 “ค่ า ธรรมเนี ยมการใช้ บ ริ ก ารแบบ Diff Zone” หมายความถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มทีธนาคารเรีย กเก็ บ จากผู้ ข อใช้ บ ริก าร
ในการให้บริการรับฝากเงินสด และ/หรือ ตั ‡วเงิน ซึงให้บริการโดยสาขาของธนาคารทีอยู่ต่างเขตพืน[ ทีกับสาขาของบัญชีรบั ชําระเงินและสาขา
ของบัญชีทถูี กหักเงินตามตั ‡วเงิน
1.3 “ค่ า ธรรมเนี ยมการใช้ บ ริ ก ารแบบ No Zone” หมายความถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มที ธนาคารเรีย กเก็ บ จากผู้ ข อใช้ บ ริก าร
ในการให้บริการรับฝากเงินสด และ/หรือ ตั ‡วเงิน ในอัตราเดียวไม่ว่าจะเป็ นการให้บริการโดยสาขาของธนาคารทีอยู่ในเขตพื[นทีเดียวกับหรือ
ต่างเขตพืน[ ทีกับสาขาของบัญชีรบั ชําระเงินและสาขาของบัญชีทถูี กหักเงินตามตั ‡วเงิน
1.4 “ค่ า ธรรมเนี ยมการใช้ บ ริ ก ารแบบ Same Zone” หมายความถึง ค่ า ธรรมเนี ย มทีธนาคารเรีย กเก็บ จากผู้ข อใช้บ ริก าร
ในการให้บริการรับฝากเงินสด และ/หรือ ตั ‡วเงิน ซึงให้บริการโดยสาขาของธนาคารทีอยู่ในเขตพื[นทีเดียวกับสาขาของบัญ ชีรบั ชําระเงิน
ซึงให้บริการโดยสาขาของธนาคารทีอยู่ในเขตพืน[ ทีเดียวกับสาขาของบัญชีรบั ชําระเงินและสาขาของบัญชีทถูี กหักเงินตามตั ‡วเงิน
1.5 “ตั oวเงิ น” หมายความถึง เช็ค และ/หรือ ตั ‡วแลกเงิน ของธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารทีมีกฎหมายจัดตัง[ ขึ[นโดยเฉพาะ หรือ
ดร๊าฟท์ และให้หมายความรวมถึงตั ‡วสัญญาใช้เงิน และ/หรือ ตั ‡วแลกเงิน ทีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารทีมีกฎหมายจัดตัง[ ขึน[ โดยเฉพาะเป็ น
ผูอ้ าวัลด้วย ไม่ว่าตั ‡วเงินนัน[ จะถึงกําหนดชําระหรือยังไม่ถงึ กําหนดชําระก็ตาม ทัง[ นี[ ตั ‡วเงินดังกล่าวจะต้องระบุเป็นสกุลเงินบาทเท่านัน[
1.6 “บัญ ชี รบั ชําระเงิ น ” หมายความถึง บัญ ชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการทีมีอยู่กบั ธนาคารซึงผู้ขอใช้บริการกําหนดให้ธนาคาร
นําเงินสด และ/หรือ เงินทีได้จากการเรียกเก็บตามตั ‡วเงิน เข้าบัญชีดงั กล่าว ตามรายละเอียดทีระบุในคําขอใช้บริการ และให้รวมถึงเลขทีของ
บัญชีเงินฝากนัน[ ทีได้มกี ารเปลียนแปลงในภายหลัง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามด้วย ทัง[ นี[ โดยผูข้ อใช้บริการตกลงให้ถอื เอาเงือนไขคําขอเปิดบัญชี
รับชําระเงิน และเงือนไขการใช้บญ
ั ชีรบั ชําระเงิน เป็นส่วนหนึงของข้อกําหนดนี[ดว้ ย
2. ผูข้ อใช้บริการตกลงใช้บริการ SCB Local Collect – BC (บริการรับฝากเช็คและเงินสด –BC) โดยให้ธนาคารรับฝากเงินสด และ/หรือ
ตั ‡วเงิน ณ ทุกสาขาของธนาคารทัวประเทศ และให้ธนาคารนํ าเงินสด และ/หรือ เงิน ทีได้จ ากการเรียกเก็บ ตามตั ‡วเงิน ดังกล่าวเข้าบัญ ชี
รับ ชําระเงิน ตามรายละเอียดการให้บริการทีธนาคารกําหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB
Transaction Banking และข้อกําหนดนี[ทุกประการ
3. เงือนไขและรายละเอียดการนําเงินเข้าบัญชีรบั ชําระเงิน
3.1 กรณี ทีมีก ารนํ า ฝากเงิน สด ธนาคารจะนํ า เงิน สดนั น[ ฝากเข้า บัญ ชีร ับ ชํา ระเงิน ภายในวัน ทีมีก ารนํ า ฝากเงิน สดดัง กล่ า ว
ตามวิธกี ารทีระบุในคําขอใช้บริการ
3.2 กรณีทมีี การนําฝากตั ‡วเงินเพือให้ธนาคารเรียกเก็บ ธนาคารจะนําเงินเข้าบัญชีรบั ชําระเงิน ภายในวันทีมีการเรียกเก็บเงินตามตั ‡วเงิน
ได้ ตามวิธกี ารทีระบุในคําขอใช้บริการ และภายใต้เงือนไขดังต่อไปนี[
3.2.1 ในกรณี ทีธนาคารไม่ สามารถเรียกเก็บ เงิน ตามตั ‡วเงินได้ไม่ ว่าด้วยเหตุ ใด ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ข อใช้บ ริการทราบ
ในวัน ทําการถัด ไปจากวัน ทีธนาคารทราบผลการเรีย กเก็บ เงิน ไม่ ได้ โดยผู้ข อใช้บ ริก ารสามารถขอรับ ตั ‡วเงิน ฉบับ นั น[ คืน ได้ ณ สถานที
ตามทีระบุในคําขอใช้บริการ ภายใน 5 วันทําการนับจากวันทีธนาคารแจ้งให้ทราบ
3.2.2 ผู้ ข อใช้ บ ริก ารตกลงผู ก พัน ตามระเบี ย บและวิธีป ฏิ บ ัติ ข องธนาคารเกี ยวกับ การเรีย กเก็ บ เงิน ตามตัว‡ เงิน และ
การคืนตั ‡วเงินทุกประการ และผูข้ อใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
3.3 ธนาคารจะนําเงินสดทีได้รบั ฝากตามข้อ 3.1 และ/หรือ เงินทีเรียกเก็บได้ตามตั ‡วเงินตามข้อ 3.2 ไปเข้าบัญชีรบั ชําระเงินภายใน
วันทําการนัน[ ๆ โดยรวบรวมยอดเงินเป็ นยอดเดียวและนํ าเข้าบัญชีรบั ชําระเงินเมือสิ[นวันทําการแต่ละวัน เว้นแต่คําขอใช้บริการจะกําหนด
ไว้เป็นอย่างอืน
ทัง[ นี[ ผู้ขอใช้บริการยอมรับ และเข้าใจดีว่าจํานวนเงิน ทีธนาคารนํ าเข้าบัญ ชีรบั ชําระเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ตามทีกล่าวมา
ในวรรคก่อนจะเป็ นจํานวนเงินหลังจากทีธนาคารได้หกั ชําระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายทีผูข้ อใช้บริการต้องชําระ
ให้แก่ธนาคารในแต่ละครัง[ แล้ว
4. ธนาคารจะจัดทํารายงานการให้บริการนี[ตามรายละเอียดทีธนาคารกําหนด และนําไปลงไว้ในระบบ SCB Business Net บริการ SCB
Business Anywhere และ/หรือ ระบบอืนใดทีธนาคารกําหนด เพือให้ผขู้ อใช้บริการสามารถเข้าดูและ Download รายงานนัน[ ได้ดว้ ยตนเอง
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5. ในกรณี ทีธนาคารได้ทดรองจ่ายเงินจํานวนใดๆ แทนผู้ขอใช้บริการไปก่อน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงชดใช้
เงินทดรองจ่ายดังกล่าวให้แก่ธนาคาร ภายในกําหนดเวลาและตามวิธกี ารทีธนาคารกําหนดพร้อมทัง[ ดอกเบี[ยในจํานวนเงินดังกล่าวในอัตรา
เท่ากับอัตราสูงสุดนับตัง[ แต่วนั ทีธนาคารได้ทดรองจ่ายเงินไปก่อนดังกล่าวเป็นต้นไปจนถึงวันทีผูข้ อใช้บริการชําระเสร็จสิน[
6. ในกรณีทผูี ข้ อใช้บริการไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่าย และ/หรือ เงินทดรองจ่ายตามข้อกําหนดทัวไป
ของบริการ SCB Transaction Banking และ/หรือ ข้อกําหนดนี[ ภายในเวลาทีกําหนดไว้ ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ธนาคารคิดดอกเบีย[ ในจํานวน
เงินดังกล่าวในอัตราเท่ากับอัตราสูงสุดผิดเงือนไขแทนอัตราสูงสุด ทัง[ นี[ นับตัง[ แต่วนั ทีครบกําหนดเวลาทีธนาคารกําหนดดังกล่าวเป็ นต้นไป
จนกว่าผูข้ อใช้บริการจะชําระเสร็จสิน[
7. คู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึงมีสทิ ธิบอกเลิกบริการนี[เมือใดก็ได้ โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้คู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึงทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ‰Š วัน และผูข้ อใช้บริการตกลงจะไม่ใช้สทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทัง[ สิน[ จากการทีธนาคารบอกเลิกบริการนี[

ฌ. ข้อกําหนดของบริการ SCB Business PromptPay-Payment (บริการพร้อมเพย์ธรุ กิ จ-ชําระเงิ น)
1. คํานิ ยาม
1.1 คําหรือข้อความในข้อกําหนดนี[ ให้มคี วามหมายตามทีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction Banking
เว้นแต่จะได้กําหนดความหมายหรือให้คํานิยามศัพท์ไว้เป็ นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[ หรือจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีความหมาย
เป็นอย่างอืนในข้อกําหนดนี[
1.2 “การใช้ บ ริ ก ารแบบ Next Day” หมายความถึง การทีผู้ข อใช้บ ริก ารขอใช้บ ริก าร SCB Business PromptPay-Payment
(บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ-ชําระเงิน) โดยกําหนดวันทีทีให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีผูกกับพร้อมเพย์ของผูข้ อใช้บริการเป็ นวันก่อนวันที
ทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผูร้ บั เงิน หรือตามวันอืนใดทีธนาคารกําหนด และผูข้ อใช้บริการต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ SCB
Business Net ล่วงหน้า ก่อนเวลา Š‰.‹Š น. ของวันทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผรู้ บั เงิน อย่างน้อย | วัน หรือตามวันและเวลาอืนใดทีธนาคาร
กําหนด ทัง[ นี[ ธนาคารมีสทิ ธิทจะไม่
ี ให้บริการสําหรับคําขอทีส่งผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์หรือสืออืนๆ และ/หรือ เกินเวลาทีธนาคารกําหนดดังกล่าว
1.3 “การใช้ บ ริ ก ารแบบ Same Day” หมายความถึง การทีผู้ขอใช้บ ริการขอใช้บ ริการ SCB Business PromptPay-Payment
(บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ-ชําระเงิน) โดยกําหนดวันทีทีให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีผูกกับพร้อมเพย์ของผูข้ อใช้บริการเป็นวันเดียวกัน
กับวันทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผรู้ บั เงิน หรือตามวันอืนใดทีธนาคารกําหนด และผูข้ อใช้บริการต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ
SCB Business Net ก่อนเวลา 11.00 น. ของวัน ทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รบั เงิน หรือตามวันและเวลาอืนใดทีธนาคารกําหนด ทัง[ นี[
ธนาคารมีสทิ ธิทจะไม่
ี ให้บริการสําหรับคําขอทีส่งผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์หรือสืออืนๆ และ/หรือ เกินเวลาทีธนาคารกําหนดดังกล่าว
1.4 “การใช้ บ ริ ก ารแบบ Real Time” หมายความถึง การทีผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการ SCB Business PromptPay-Payment
(บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ-ชําระเงิน) โดยกําหนดให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีผูกกับพร้อมเพย์ของผูข้ อใช้บริการ และโอนเงินให้แก่ผรู้ บั
เงินในทันทีทผูี ข้ อใช้บริการได้ส่งคําขอให้แก่ธนาคารแต่ทงั [ นี[ ผูข้ อใช้บริการต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ SCB Business Net
ก่อนเวลา 22.30 น. ของวันทีทีให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รบั เงิน หรือตามวันและเวลาอืนใดทีธนาคารกําหนด ทัง[ นี[ ธนาคารมีสทิ ธิทจะไม่
ี
ให้บริการสําหรับคําขอทีส่งผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์หรือสืออืนๆ และ/หรือ เกินเวลาทีธนาคารกําหนดดังกล่าว
1.5 “คํา ขอ” หมายความถึง คํ าขอของผู้ข อใช้บ ริก ารทีขอให้ธ นาคารดํ า เนิ น การภายใต้ บ ริก าร SCB Business PromptPayPayment (บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ-ชําระเงิน) ในแต่ละครัง[ ซึงต้องจัดทําในรูปแบบและมีขอ้ มูลตามรายละเอียดทีธนาคารกําหนด
1.6 “บัญชีทีรับโอน” หมายความถึง บัญชีเงินฝาก ทีผูข้ อใช้บริการกําหนดให้ธนาคารโอนเงินให้
1.7 “ผู้รบั เงิ น” หมายความถึง เจ้าของบัญชีเงินฝากตามที ผูข้ อใช้บริการกําหนดในคําขอ
2. ผูข้ อใช้บริการตกลงใช้บริการ SCB Business PromptPay-Payment (บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ-ชําระเงิน) โดยให้ธนาคารโอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากทีผูกกับพร้อมเพย์ของผูข้ อใช้บริการไปเข้าบัญชีทรัี บโอนของผูร้ บั เงินทีมีอยู่กบั ธนาคารอืนในประเทศไทยทีเป็ นสมาชิก ITMX
(Interbank Transaction Management and Exchange) รวมถึงใช้บริการเสริมของบริการดังกล่าว ตามทีระบุในคําขอใช้บริการ (ถ้ามี) ทัง[ นี[
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ข้อกําหนดเฉพาะของแต่ละบริ การ
(ภายใต้บริ การ SCB Transaction Banking)

ตามรายละเอียดการให้บริการทีธนาคารกําหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทัวไปของบริการ SCB Transaction
Banking และข้อกําหนดนี[ทุกประการ
3. ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าในการใช้บริการนี[แต่ละครัง[ ผูข้ อใช้บริการต้องจัดทําคําขอและส่งให้แก่ธนาคารตามเงือนไขและวิธกี ารทีธนาคาร
กําหนด
4. ในกรณีทผูี ข้ อใช้บริการพบในภายหลังว่าคําขอทีส่งให้ธนาคารในครัง[ ใดระบุบญ
ั ชีทรัี บโอนผิดพลาด หรือระบุจํานวนเงินทีให้ธนาคาร
โอนเงินเกินไปจากจํานวนเงินทีผูข้ อใช้บริการจะต้องชําระ หรือมีความผิดพลาดไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และผูข้ อใช้บริการร้องขอให้ธนาคารหัก
เงินคืนจากบัญชีทรัี บโอนดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าเป็ นดุลพินิจของธนาคารทีจะดําเนินการให้ตามคําร้องขอนัน[ หรือไม่ ประการใด
ตามแต่ธนาคารจะพิจารณาเห็นสมควร
ทัง[ นี[ ในกรณี ทีธนาคารรับ จะดํ าเนิ น การให้ต ามคํ าร้อ งขอของผู้ข อใช้บ ริก ารดังกล่ าวในวรรคก่ อ น ผู้ข อใช้บ ริก ารตกลงชํา ระ
ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บริก าร ค่ า ใช้จ่ า ยโดยให้ ธ นาคารหัก จากบัญ ชีเงิน ฝากบัญ ชีใ ด ๆ ของผู้ ข อใช้บ ริก าร รวมทัง[ ตกลงดํ า เนิ น การใดๆ
ตามเงือนไขทีธนาคารกําหนดทุกประการ และแม้ธนาคารไม่สามารถหักเงินคืนได้ตามคําร้องขอไม่ว่าทัง[ หมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ ก็ตาม ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าธนาคารไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ บรรดาทีธนาคารได้รบั ไว้แล้ว
ในการดําเนินการตามคําร้องขอของผูข้ อใช้บริการดังกล่าว
อนึง ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่าหากธนาคาร และ/หรือ บุคคลใดได้รบั ความเสียหายเนืองจากการกระทําของธนาคารตามคําร้องขอ
ของผูข้ อใช้บริการ ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชดใช้ความเสียหายดังกล่าวทัง[ สิน[ โดยหากธนาคารต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอืนเพียงใด ผูข้ อใช้
บริการตกลงยอมรับผิดชอบต่อธนาคารเพียงนัน[ ตลอดจนค่าเสียหายอืน ๆ ทีธนาคารได้รบั ด้วย ทัง[ ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ถ้ามีขอ้ โต้แย้ง
หรือข้อพิพาทขึน[ ระหว่างผูข้ อใช้บริการกับผูร้ บั เงิน และ/หรือ บุคคลอืนใด ผูข้ อใช้บริการจะรับผิดชอบแต่เพียงฝา่ ยเดียวในการเจรจาและระงับ
ข้อพิพาท และหากเกิดความเสียหายขึน[ แก่ผูข้ อใช้บริการ ผูร้ บั เงิน และ/หรือ บุคคลอืนใด ผูข้ อใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ธนาคารรับผิดชอบ
แต่ประการใดทัง[ สิน[
5. ผูข้ อใช้บริการสามารถส่งคําขอต่อรายการได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือจํานวนอืนใดตามทีธนาคารประกาศกําหนด
6. ในกรณีวนั ทีทีผู้ขอใช้บริการขอให้ธนาคารให้บริการตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารดําเนินการ
ให้บริการในวันทําการถัดไป
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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