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1. คาํนิยาม 
 1.1 “ข้อกาํหนดและเงือนไขการใช้บริการ” หมายความถงึ ขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking และขอ้กําหนด
เฉพาะของแต่ละบรกิาร (ภายใตบ้รกิาร SCB Transaction Banking) รวมถงึที�จะมกีารเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนแปลงในภายหน้า 
 1.2 “คาํขอใช้บริการ” หมายความถงึ คําขอใชบ้รกิาร SCB Transaction Banking คําขอใชบ้รกิาร/เปลี�ยนแปลงขอ้มูลบรกิาร SCB 
Transaction Banking คาํขอใชบ้รกิาร/เปลี�ยนแปลงขอ้มูลบรกิาร SCB Transaction Banking (แบบกลุ่มบรษิทั) อตัราค่าธรรมเนียมของบรกิาร 
SCB Transaction Banking ขอ้ตกลงทางธุรกจิของบรกิาร SCB Transaction Banking และ/หรอื คําขอหรอืเอกสารหรอืขอ้ตกลงใดๆ ที�ผูข้อ
ใชบ้รกิารทาํใหไ้วห้รอืส่งใหก้บัธนาคารในการขอใชบ้รกิารของธนาคาร และ/หรอื จะไดท้าํใหไ้วห้รอืส่งใหก้บัธนาคารในภายหน้า  
 1.3 “ธนาคาร” หมายความถงึ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
 1.4 “นิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” หมายความถึง นิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ตามที�ไดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และรวมถงึที�จะมกีารเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนแปลงในภายหน้า 
 1.5 “บริการของธนาคาร” หมายความถงึ บรกิาร SCB Trade Net – Import (บรกิารต่างประเทศออนไลน์ – นําเขา้) บรกิาร SCB 
Trade Net – Export (บรกิารต่างประเทศออนไลน์ – ส่งออก) บรกิาร SCB Trade Integration (บริการการค้าต่างประเทศผ่านระบบหรือ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที�มกีารเชื�อมต่อหรอืเชื�อมโยงกนัโดยตรงกบัระบบคอมพวิเตอร์ของธนาคาร) บรกิาร SCB FX Online (บรกิารซื[อขาย
อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศทางอิเลก็ทรอนิกส์) บรกิาร SCB Business Net (ธนาคารออนไลน์เพื�อธุรกิจ) บรกิาร SCB Business 
Anywhere (ธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตเพื�อธุรกจิ) บรกิาร SCB Bill Payment (บรกิารรบัชําระค่าสนิคา้และบรกิาร) บรกิาร SCB Local Collect 
– BC (บรกิารรบัฝากเช็คและเงนิสด – BC) บรกิาร SCB Direct Debit (บรกิารหกับญัชอีตัโนมตัิ) บรกิาร SCB Exclusive Payment Card 
(บรกิารรบัชําระค่าสนิค้าและบรกิารด้วยบตัรชําระเงนิธุรกิจ) บรกิาร SCB Electronic Presentment and Payment – Biller/Sponsor (SCB 
ePP– Biller/Sponsor) (บรกิารรบัเรยีกเกบ็เงนิทางอเิลก็ทรอนิกส–์ Biller/Sponsor) บรกิาร SCB Payment Gateway for Merchant (บรกิาร
รบัชาํระเงนิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสส์ําหรบัรา้นคา้) บรกิาร SCB Business PromptPay – Registration (บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ – ลงทะเบยีน) 
บรกิาร SCB Payroll (บรกิารโอนเงนิอตัโนมตั)ิ บรกิาร SCB Direct Credit (บรกิารโอนเงนิ) บรกิาร SCB SMART Credit (บรกิารโอนเงนิราย
ย่อยระหว่างธนาคาร) บรกิาร SCB BAHTNET (บรกิารโอนเงนิในประเทศขา้มธนาคาร) บรกิาร SCB Cheque Issuance (บรกิารออกเช็ค
อตัโนมัติ) บริการ SCB iCheque Book (บริการสั �งซื[อสมุดเช็ค) บริการ SCB Cash Card (บรกิารบัตรเงินสด) บรกิาร SCB Petty Cash 
(บรกิารบตัรเงนิสด Petty) บรกิาร SCB Pre-Registration (บรกิารลงทะเบยีนและตรวจสอบบญัชผีูร้บัเงนิอตัโนมตั)ิ บรกิาร SCB Electronic 
Presentment and Payment – Buyer (SCB ePP–Buyer) (บริการรับเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์– Buyer) บริการ SCB Payment 
Gateway for Payer (บรกิารรบัชําระเงนิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสส์ําหรบัผูช้ําระเงนิ) บรกิาร Outward Remittance (บรกิารเงนิโอนต่างประเทศ
ขาออก) บรกิาร SCB Business PromptPay – Payment (บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ – ชาํระเงนิ) บรกิาร SCB Statement Format MT 940/ MT 
942/ MT 950 (บรกิารรายการเดนิบญัชรีปูแบบ MT940/ MT942/ MT950) บรกิาร SCB Business Alert (บรกิารแจง้เตอืนเพื�อธุรกจิ) บรกิาร 
SCB FX Confirmation Online (บรกิารยนืยนัสญัญาธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทางอิเลก็ทรอนิกส์) บรกิาร SCB Local Collect – 
ABC (บรกิารรบัฝากเช็คและเงนิสด – ABC) บรกิาร SCB Cash Pick Up (บรกิารรบั-ส่งเงนิสดและตราสารทางการเงนิ) บรกิาร SCB Bill 
Collector (บรกิารวางบิลและเก็บเช็ค) บรกิาร SCB Liquidity Management System (บรกิารบรหิารสภาพคล่อง) บรกิาร SCB Multi-bank 
Pooling (บริการรวบรวมเงินจากธนาคารต่างๆ) บริการ Multi-Bank Historical Statement บริการ SCB Supplier Finance for Sponsor 
(บรกิารสนิเชื�อเงนิทุนหมุนเวยีนระยะสั [น สําหรบัผูข้ายสนิค้าใหก้บัคู่ค้ารายใหญ่) บรกิาร SCB Buyer Finance for Sponsor (บรกิารสนิเชื�อ
เงนิทุนหมุนเวยีนระยะสั [น สาํหรบัผูซ้ื[อสนิคา้กบัคู่คา้รายใหญ่) บรกิารพมิพเ์อกสารประกอบการจ่ายเงนิ บรกิาร Withholding Tax Submission 
(บรกิารเป็นตวัแทนยื�นภาษีหกั ณ ที�จ่าย) บรกิาร Notification (บรกิารแจง้เตือนผู้รบัเงนิ) บรกิาร Delivery Method (บรกิารจดัส่งเอกสาร) 
บรกิาร SCB Surety Account (บรกิารเกี�ยวกบับญัชคีํ[าประกนัการทํางาน) บรกิาร SCB Bulk Account Opening (บรกิารเปิดบญัชเีงนิฝาก
เป็นกลุ่ม) บรกิาร SCB Bill Placement (บรกิารรบัวางบลิ) และ/หรอื บรกิารอื�นใดตามที�ธนาคารจะกําหนด และ/หรอืเปิดใหบ้รกิารเพิ�มเตมิใน
ภายหน้า 
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 1.6 “ผู้ขอใช้บริการ”  
  1.6.1 ในกรณีขอใชบ้รกิารแบบรายเดยีว หมายความถงึ ผูข้อใชบ้รกิารตามคาํขอใชบ้รกิาร ผูด้แูลระบบ (ถา้ม)ี ผูใ้ชง้านและผูท้ี�
ไดร้บัมอบอํานาจจากผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวดว้ย 
  1.6.2 ในกรณีขอใชบ้รกิารแบบกลุ่มบรษิทั หมายความถงึ ผูข้อใชบ้รกิารหลกั และ/หรอื ผูข้อใชบ้รกิารร่วมตามคาํขอใชบ้รกิาร 
ผูด้แูลระบบ (ถา้ม)ี ผูใ้ชง้านและผูท้ี�ไดร้บัมอบอํานาจจากผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวดว้ย 
 1.7 “ผู้ใช้งาน” หมายความถงึ บุคคลที�ผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื ผูดู้แลระบบ (ถา้ม)ี กําหนดใหเ้ป็นผูด้าํเนินการเกี�ยวกบัการใชบ้รกิาร
ของธนาคาร และ/หรอื การทํารายการการใช้บรกิาร และ/หรอื กระทําการใด ๆ ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ทั [งนี[ ตามที�ระบุในคําขอใช้บรกิาร 
รวมทั [งที�จะมกีารเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนแปลงในภายหน้า 
 1.8 “ผู้ดูแลระบบ” หมายความถงึ บุคคลที�ผูข้อใชบ้รกิารระบุในคําขอใชบ้รกิาร รวมทั [งที�จะมกีารเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนแปลงในภายหน้า
ใหม้อํีานาจดาํเนินการเกี�ยวกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร และ/หรอื การทาํรายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื กระทาํการใด ๆ แทนผูข้อใชบ้รกิาร
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ทั [งนี[ ตามขอบเขตที�กําหนดไวใ้นคาํขอใชบ้รกิาร รวมทั [งที�จะมกีารเพิ�มเตมิหรอืเปลี�ยนแปลงในภายหน้า 
 1.9 “รหสัประจาํตวั” หมายความถงึ รหสัประจาํตวัผูข้อใชบ้รกิาร (Corporate ID / Parent Corporate ID) รหสัประจาํตวัของผูใ้ชง้าน 
และผูด้แูลระบบ (ถา้ม)ี (User ID) รหสัผ่าน (Password) PIN และ/หรอื รหสัอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์การทาํรายการ
การใชบ้รกิาร และ/หรอื การใชง้านอุปกรณ์เพื�อการทํารายการ ไม่ว่าจะเป็นรหสัที�ธนาคารเป็นผูกํ้าหนดหรอืรหสัที�ผูข้อใชบ้รกิาร ผูดู้แลระบบ
(ถา้ม)ี หรอืผูใ้ชง้านเป็นผูกํ้าหนดหรอืเปลี�ยนแปลงหรอืรหสัที�สรา้งขึ[นจากอุปกรณ์เพื�อการทาํรายการกต็าม (แลว้แต่กรณี) 
 1.10 “ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง ระบบคอมพิวเตอร์ สื�ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ แอปพลเิคชนั 
Smartwatch และ/หรอื โปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยุกต์ (Application Program) ที�เชื�อมโยงกบัระบบคอมพวิเตอร์ของธนาคารโดยตรงหรอื
เชื�อมโยงกบัระบบคอมพวิเตอรข์องธนาคารผ่านโครงขา่ยอนิเตอรเ์น็ตซึ�งธนาคารกําหนดหรอืจดัใหม้ขี ึ[นเพื�อใหผู้ข้อใชบ้รกิารสามารถใชใ้นการ
เขา้ทาํ หรอืเขา้ยนืยนัรายการการใชบ้รกิาร หรอืเขา้ถงึหรอืเขา้ใชบ้รกิารของธนาคาร หรอืเพื�อรบัส่งขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสใ์ด ๆ ตามสญัญา
การใชบ้รกิารกบัธนาคารได ้ทั [งนี[ ใหร้วมถงึขอ้มลู ขอ้ความ ภาพ เนื[อหา สื�อผสม โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยุกต ์
ทั [งหมดที�ปรากฏหรอืจดัใหม้ขี ึ[นบนระบบดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นของธนาคาร และ/หรอื บุคคลภายนอก 
 1.11   “รายการการใช้บริการ” หมายความถงึ รายการการโอนเงนิ การชาํระเงนิ การขอใชส้นิเชื�อ การทําธุรกรรม การรบั/ส่งขอ้ความ
หรอืขอ้มูล การเรยีกดขูอ้มูลและรายงาน การยนืยนัรายการ หรอืการกระทําใดๆ เกี�ยวกบัการใชบ้รกิารของธนาคารที�ไดด้าํเนินการผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยการใชร้หสัประจาํตวั ตามขั [นตอนและวธิกีารที�ธนาคารกําหนด  
 1.12   “วนัทาํการ” หมายความถงึ วนัและเวลาทาํการปกตขิองสาํนักงานใหญ่ของธนาคาร 
 1.13 “สญัญาการใช้บริการ” หมายความถงึ ขอ้ตกลงที�ผูข้อใชบ้รกิารตกลงกบัธนาคารในการใชบ้รกิารของธนาคาร ซึ�งประกอบดว้ย 
คาํขอใชบ้รกิาร ขอ้กําหนดและเงื�อนไขการใชบ้รกิาร รวมทั [งบรรดาเอกสารหรอืขอ้มูลหรอืรายละเอยีดใดๆ เกี�ยวกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร
ระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัธนาคาร ตลอดจนประกาศ ระเบยีบ คู่มอื เอกสารอธบิายวธิกีารใชบ้รกิารหรอืเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับรกิารของ
ธนาคารตามที�ธนาคารกําหนด (ถา้ม)ี ซึ�งถอืเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาการใชบ้รกิาร 
 1.14 “เหตุสุดวิสยั” หมายความถงึ เหตุใดๆ อนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ�งเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้รกิารตามสญัญา 
การใช้บริการ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขดัข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารหรอืระบบสื�อสารขดัข้องเพราะ
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง หรอืปญัหาด้านพลงังาน การกระทําของบุคคลภายนอก ไวรสัคอมพวิเตอร์ หรอืขอ้มูลที�เป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful 
Data) ซึ�งเหตุดงักล่าวไม่ไดม้สีาเหตุมาจากการที�ธนาคารไม่ดแูลรกัษาระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างเพยีงพอตามมาตรฐาน 
 1.15 “อัตราดอกเบี=ย P/C” หมายความถึง อัตราดอกเบี[ยสําหรับแพคกิ[งเครดิต (Packing Credit) ที�ธนาคารประกาศกําหนด 
ในขณะนั [น ๆ ซึ�งต่อไปอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามที�ธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราว ๆ ไป 
 1.16 “อตัราสูงสุด”  
 1.16.1 ในกรณีสนิเชื�อเงนิสกุลบาท หมายความถงึ อตัราดอกเบี[ยสูงสุดกรณีปกต ิสําหรบัเงนิให้สนิเชื�อเพื�อการประกอบธุรกิจ
ประเภทลูกคา้สนิเชื�อทั �วไป หรอืประเภทลูกคา้สนิเชื�อเกษตรกร (แล้วแต่ว่าสนิเชื�อที�ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัจากธนาคารเป็นเงนิใหส้นิเชื�อสําหรบั
ลูกคา้ประเภทใด) ที�ธนาคารประกาศกําหนดในขณะนั [นๆ ซึ�งต่อไปอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามที�ธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป 
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 1.16.2 ในกรณีสินเชื�อเงินสกุลต่างประเทศ หมายความถึง อัตราดอกเบี[ยสูงสุดกรณีปกติ สําหรับเงินให้สินเชื�อสกุลเงิน
ต่างประเทศ ตามที�ธนาคาร หรอืหน่วยงานของรฐัที�กํากบัดแูลธนาคารประกาศกําหนด แต่ทั [งนี[ ในกรณีที�ไม่มปีระกาศอตัราดอกเบี[ยดงักล่าวก็
ใหใ้ชอ้ตัราดอกเบี[ยรอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี แทน 
 1.16.3 ในกรณีอ้างอิงอตัราสูงสุดเพื�อการคดิดอกเบี[ยสําหรบักรณีอื�นที�ไม่ใช่การคดิดอกเบี[ยหนี[สนิเชื�อ หมายความถึง อตัรา
ดอกเบี[ยสงูสุดกรณีปกต ิสําหรบัเงนิใหส้นิเชื�อเพื�อการประกอบธุรกจิประเภทลูกคา้สนิเชื�อทั �วไป ที�ธนาคารประกาศเรยีกเกบ็จากลูกคา้สนิเชื�อ
ของธนาคาร โดยหากธนาคารไดป้ระกาศกําหนดอตัราดอกเบี[ยดงักล่าวหลายอตัรา กใ็หใ้ชอ้ตัราที�สงูสุดที�ธนาคารประกาศกําหนดในขณะนั [นๆ 
ซึ�งต่อไปอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามที�ธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.17 “อตัราสูงสุดผิดเงือนไข”  
 1.17.1 ในกรณีสนิเชื�อเงนิสกุลบาท หมายความถึง อตัราดอกเบี[ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี[ หรอืผดิเงื�อนไข หรอืเกินวงเงนิ
เบิกเกินบญัชี สําหรบัเงนิให้สินเชื�อเพื�อการประกอบธุรกิจประเภทลูกค้าสนิเชื�อทั �วไปหรอืประเภทลูกค้าสินเชื�อเกษตรกร (แล้วแต่ว่าสินเชื�อที� 
ผู้ขอใช้บริการได้รบัจากธนาคารเป็นเงินให้สินเชื�อสําหรบัลูกค้าประเภทใด) ที�ธนาคารประกาศกําหนดในขณะนั [นๆ ซึ�งต่อไปอาจมีการ
เปลี�ยนแปลงไดต้ามที�ธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.17.2 ในกรณีสินเชื�อเงินสกุลต่างประเทศ หมายความถึง อตัราดอกเบี[ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี[ สําหรบัเงินให้สินเชื�อ 
สกุลเงนิต่างประเทศ ตามที�ธนาคาร หรอืหน่วยงานของรฐัที�กํากบัดูแลธนาคารประกาศกําหนด แต่ทั [งนี[ ในกรณีที�ไม่มปีระกาศอตัราดอกเบี[ย
ดงักล่าวกใ็หใ้ชอ้ตัราดอกเบี[ยรอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี แทน 
 1.17.3 ในกรณีอา้งองิอตัราสงูสุดผดิเงื�อนไขเพื�อการคดิดอกเบี[ยสาํหรบักรณีอื�นที�ไม่ใชก่ารคดิดอกเบี[ยหนี[สนิเชื�อ หมายความถงึ 
อตัราดอกเบี[ยสูงสุดกรณีผดินัดชําระหนี[ สําหรบัเงนิใหส้นิเชื�อเพื�อการประกอบธุรกจิประเภทลูกคา้สนิเชื�อทั �วไป ที�ธนาคารประกาศเรยีกเก็บ
จากลูกคา้สนิเชื�อของธนาคาร โดยหากธนาคารได้ประกาศกําหนดอตัราดอกเบี[ยดงักล่าวหลายอตัรา กใ็หใ้ชอ้ตัราที�สูงสุดที�ธนาคารประกาศ
กําหนดในขณะนั [น ๆ ซึ�งต่อไปอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามที�ธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.18 “อตัรา MLR” หมายความถงึ อตัราดอกเบี[ยสําหรบัลูกค้ารายใหญ่ชั [นด ีประเภทเงนิกู้แบบมรีะยะเวลา (Minimum Loan Rate)  
ที�ธนาคารประกาศกําหนดในขณะนั [น ๆ ซึ�งต่อไปอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามที�ธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.19 “อตัรา MOR” หมายความถึง อตัราดอกเบี[ยสําหรบัลูกค้ารายใหญ่ชั [นด ีประเภทเงนิเบกิเกนิบญัช ี(Minimum Overdraft Rate)  
ที�ธนาคารประกาศกําหนดในขณะนั [น ๆ ซึ�งต่อไปอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามที�ธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.20 “อตัรา MRR” หมายความถึง อตัราดอกเบี[ยสําหรบัลูกคา้รายย่อยชั [นด ี(Minimum Retail Rate) ที�ธนาคารประกาศกําหนดใน
ขณะนั [น ๆ  ซึ�งต่อไปอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามที�ธนาคารจะประกาศกําหนดเป็นคราว ๆ ไป 
 1.21 “อุปกรณ์เพือการทํารายการ” หมายความถึง อุปกรณ์สําหรบัผู้ขอใช้บรกิารใช้ประกอบหรอืใช้ร่วมในการทํารายการการใช้
บรกิารตามที�ธนาคารเห็นชอบ เช่น เครื�องสร้างและแปลรหสั (Token) หรอืบตัรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) หรอือุปกรณ์อื�นใดที�ทําหน้าที� 
ในลกัษณะทาํนองเดยีวกนั 
 
2. การใช้บริการและผลผกูพนัผู้ขอใช้บริการ 
 2.1 ในการใช้บรกิารของธนาคาร  และ/หรอื  ทํารายการการใช้บรกิาร และ/หรอื ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ผู้ขอใช้บรกิารจะต้อง
จดัทาํ และ/หรอื จดัส่งเอกสาร และ/หรอื ขอ้มูลใดๆ ใหแ้ก่ธนาคารตามที�กฎหมายหรอืตามที�ธนาคารกําหนด (หากม)ี ทั [งนี[ ภายในระยะเวลาที�
ธนาคารกําหนด นอกจากนี[ ธนาคารสงวนสทิธิ zที�จะกําหนดใหผู้ข้อใชบ้รกิารจดัส่งเอกสาร และ/หรอื ขอ้มลูใดๆ ใหแ้ก่ธนาคารเพิ�มเตมิตามแต่
ธนาคารจะเหน็สมควรดว้ย ทั [งนี[ ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งผกูพนัและปฏบิตัติามขอ้กําหนดเฉพาะของแต่ละบรกิาร (ภายใตบ้รกิาร SCB Transaction 
Banking) และ/หรอื ขอ้กําหนดและเงื�อนไขที�ปรากฏขึ[นก่อน และ/หรอื ระหว่างที�ผูข้อใชบ้รกิารทํารายการ (ถ้าม)ี ดว้ย โดยใหข้อ้กําหนดและ
เงื�อนไขดงักล่าวถอืเป็นส่วนหนึ�งของขอ้กําหนดเฉพาะ 
 2.2 ผูข้อใชบ้รกิารต้องกําหนดผูดู้แลระบบเฉพาะกรณีขอใชบ้รกิาร SCB Business Anywhere (ธนาคารทางอนิเทอร์เน็ตเพื�อธุรกจิ) 
ผูใ้ชง้าน รวมถงึอํานาจหน้าที�และบทบาทของผูด้แูลระบบ (ถ้าม)ี และ/หรอื ผูใ้ชง้าน ตามวธิกีารและเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด และกรณีที�ผูข้อ
ใชบ้รกิารประสงคจ์ะเปลี�ยนแปลงผูด้แูลระบบ และ/หรอื ผูใ้ชง้าน ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารและเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด 



 

   ข้อกาํหนดทั วไปของบริการ SCB Transaction Banking 

 

SCB  Business Anywhere Term & Condition_29-12-2020_PDPA            SCB Transaction Banking – General Terms & Conditions                                หนา้ 4 / 25 

 2.3 ผูข้อใช้บรกิารตกลงและยอมรบัว่า ผูดู้แลระบบ (ถ้าม)ี และ/หรอื ผูใ้ช้งานแต่ละรายมอํีานาจกระทําการแทนและในนามผู้ขอใช้
บรกิาร และผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัตามการดาํเนินการใดๆ ของผูด้แูลระบบ (ถา้ม)ี และ/หรอื ผูใ้ชง้านนั [น  
 2.4 หากมีการใส่รหัสประจําตัวไม่ถูกต้องเกินกว่าจํานวนครั [งที�ธนาคารกําหนด ธนาคารมีสิทธิที�จะระงบัการให้บริการสําหรับ 
รหสัประจาํตวันั [นไดท้นัทโีดยธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ทั [งสิ[น 
 2.5 รายการการใช้บรกิาร และ/หรอื ธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์ใดๆ ที�ทําขึ[น ใหถ้ือว่ามผีลใช้บงัคบัโดยถูกต้อง สมบูรณ์ ผูกพนัผูข้อใช้
บริการ และเป็นการดําเนินการโดยชอบและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และถือเป็นหลกัฐานแห่งธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช ้
เป็นตน้ฉบบัเพื�อเป็นพยานหลกัฐานหรอืใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในรปูแบบอื�นใดในกระบวนพจิารณาใดๆ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายได ้โดยที�  
  2.5.1 ธนาคารไม่ต้องสอบถามไปยงัผู้ขอใช้บรกิาร หรอืตรวจสอบความถูกต้อง อํานาจ หรอืตวัตนของผู้ขอใช้บรกิาร หรอื 
ตวัแทน หรอืผู้ดูแลระบบ (ถ้าม)ี หรอืผู้ใช้งาน รวมทั [งไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล ชื�อบญัชีเงนิฝาก และ/หรอื รายละเอียดใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
รายการการใชบ้รกิารในครั [งนั [นๆ ว่าถูกตอ้งครบถว้นหรอืไม่ และ  
  2.5.2 ผูข้อใชบ้รกิาร หรอืตวัแทน หรอืผูด้แูลระบบ (ถา้ม)ี หรอืผูใ้ชง้าน ไม่ตอ้งทาํ และ/หรอื ลงนามในเอกสารอื�นใดอกี เวน้แต่
ธนาคารจะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื�นโดยชดัแจง้ 
 2.6 กรณีเป็นการทํารายการแบบทําคําสั �งไว้ล่วงหน้า ธนาคารจะดําเนินการตามรายละเอียดของรายการดงักล่าว ในวนัที�ที�ผู้ดูแล
ระบบ และ/หรอื ผูใ้ชง้านระบุใหเ้ป็นวนัทาํรายการ ทั [งนี[ ผูข้อใชบ้รกิาร ผูด้แูลระบบ และ/หรอื ผูใ้ชง้านสามารถยกเลกิรายการแบบทําคาํสั �งไว้
ล่วงหน้าไดต้ามขั [นตอนและวธิกีารที�ธนาคารกําหนด 
  อนึ�ง ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงว่า หากไม่มกีารทํารายการยกเลกิคําสั �งที�ทําไว้ล่วงหน้าดงักล่าวตามวรรคก่อน ให้ถือว่าคําสั �งที�ทําไว้
ล่วงหน้ายงัคงมผีลอยู่ต่อไป แม้ว่าผูดู้แลระบบ และ/หรอื ผูใ้ชง้าน จะไม่มอํีานาจกระทําการแทนและในนามผูข้อใช้บรกิารในวนัที�ระบุให้เป็น
วนัที�ทํารายการ หรอืผู้ขอใช้บริการจะยกเลิกหรอืไม่ใช้บรกิาร SCB Transaction Banking แล้วก็ตาม โดยผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่ารายการ
ดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัโดยถูกตอ้งสมบูรณ์และผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ  
 2.7 ขอ้มูลที�ผูข้อใชบ้รกิารไดจ้ากบรกิารของธนาคารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลเกี�ยวกบัสนิเชื�อ อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ต่างประเทศ อตัราดอกเบี[ย หรอืขอ้มูลอื�นใด เป็นขอ้มูลเบื[องต้นและไม่ผูกพนัธนาคารจนกว่าธนาคารจะไดม้กีารยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยผูม้อํีานาจของธนาคาร  
 2.8 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่า เมื�อธนาคารได้ดําเนินการตามคําขอใช้บรกิาร และ/หรอื รายการการใช้บรกิารแล้ว ถือว่าธนาคารได้
ใหบ้รกิารโดยถูกต้องครบถ้วนและมผีลผูกพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ และในกรณีที�เป็นการขอใชส้นิเชื�อ ถอืว่าผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัสนิเชื�อจาก
ธนาคารโดยถูกตอ้งครบถว้นและมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ 
 2.9 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า ขอ้มูลที�ไดจ้ากการประมวลผลโดยระบบคอมพวิเตอร ์หรอืไมโครฟิลม์ หรอืสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์หรอื สื�อทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศประเภทใดๆ ที�ธนาคารไดบ้นัทกึเป็นหลกัฐาน หรอืหนังสอื หรอืเอกสารหลกัฐานอื�นใดที�ไดจ้ดัทําขึ[นตามสญัญาการใช้
บรกิาร หรอืที�เกี�ยวเนื�องหรอืเกี�ยวข้องกับการใช้บรกิารของธนาคาร ตลอดจนเอกสารหรอืหลกัฐานแห่งหนี[ใดๆ ที�ธนาคารจะได้จดัทําขึ[น 
เพื�อการดงักล่าว ไม่ว่าในครั [งใด คราวใด และไม่ว่าที�มอียู่แล้วในขณะนี[หรอืที�จะได้ทําขึ[นในภายหน้าก็ตาม มคีวามถูกต้องและมผีลผูกพนั 
ผู้ขอใช้บรกิารทุกประการ และให้ถือเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาการใช้บรกิารด้วย โดยยอมรบัให้ใช้เป็นต้นฉบบัเพื�อเป็นพยานหลกัฐาน หรอื 
ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในรปูแบบอื�นใดในกระบวนพจิารณาใดๆ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายได ้
 2.10 ในกรณีที�ธนาคารไม่ได้รับเงินหรือไม่สามารถหักบัญชีได้โดยครบถ้วนตามจํานวนที�ผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการ รวมกับ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายที�ผู้ขอใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลใดๆ ต้องชําระใหแ้ก่ธนาคาร ธนาคารตวัแทน และ/หรอื 
ธนาคารผู้ร ับเงิน ตามเงื�อนไขการให้บริการของธนาคาร ธนาคารตัวแทน และ/หรือ ธนาคารผู้ร ับเงิน ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธหรือระงบั 
การใหบ้รกิารหรอืใหบ้รกิารโดยมเีงื�อนไขหรอืขอ้จาํกดัใดๆ ได ้ตามที�ธนาคารเหน็สมควร 
 2.11 ผูข้อใช้บรกิารตกลงและรบัทราบว่า ธนาคารหรอืบุคคลที�ธนาคารมอบหมายอาจเขา้ถึงหน้าจอการใชบ้รกิารของผูข้อใช้บรกิาร 
ผูด้แูลระบบ (ถา้ม)ี และ/หรอื ผูใ้ชง้าน เพื�อประโยชน์ในการใหค้าํแนะนําหรอืแกไ้ขปญัหาเกี�ยวกบัการใชบ้รกิาร 
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3. การตรวจสอบผลการทาํรายการและหลกัฐานการทาํรายการการใช้บริการ 
 เมื�อผูข้อใชบ้รกิารทาํรายการการใชบ้รกิารครบถว้นตามขั [นตอนและวธิกีารที�ธนาคารกําหนดแลว้ ผูข้อใชบ้รกิารจะสามารถทราบผลการทาํ
รายการไดท้นัท ีหรอืตามระยะเวลาและเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนดสําหรบัแต่ละบรกิาร (แล้วแต่กรณี) และสามารถตรวจสอบยอ้นหลงั บนัทกึ 
(Download) และ/หรอื สั �งพมิพ ์(Print Out) ผลและหลกัฐานการทํารายการการใชบ้รกิารดงักล่าวได ้ดว้ยตนเองผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ี�ใช้
ในการทาํรายการนั [นๆ หรอืผ่านช่องทางหรอืวธิกีารอื�น ทั [งนี[ ตามเงื�อนไขและวธิกีารที�ธนาคารกําหนด 
 
4. การเกบ็รกัษารหสัประจาํตวัและอปุกรณ์เพือการทาํรายการ 
 4.1 ผูข้อใชบ้รกิารต้องเกบ็รกัษารหสัประจาํตวัไวเ้ป็นความลบัและในที�ปลอดภยั  โดยต้องไม่แจง้ เปิดเผย หรอืกระทําการใด อนัอาจ
ทําให้บุคคลอื�นใดทราบรหสัประจําตวั และต้องดําเนินการด้วยความระมดัระวงัเพื�อให้มั �นใจว่ารหสัประจําตัวจะถูกใช้เพื�อการเขา้ถึงระบบ
อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยผูข้อใชบ้รกิารเท่านั [น 
 4.2 กรรมสทิธิ zในอุปกรณ์เพื�อการทํารายการเป็นของธนาคาร  โดยผูข้อใชบ้รกิารต้องดูแลและรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการบํารุงรกัษา
และซ่อมแซมอุปกรณ์เพื�อการทาํรายการตลอดระยะเวลาการใชง้าน  ทั [งนี[ เมื�อไดร้บัแจง้จากธนาคาร หรอื เมื�อการใชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร
สิ[นสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ  ผูข้อใชบ้รกิารต้องส่งคนืใหแ้ก่ธนาคารในสภาพด ีหรอืชดใชร้าคาในกรณีอุปกรณ์เพื�อการทาํรายการสญูหายหรอื
เสยีหายจนใชก้ารไม่ได ้ตามจาํนวนเงนิที�ธนาคารกําหนด (แลว้แต่กรณี)  
 4.3 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งเกบ็รกัษาอุปกรณ์เพื�อการทํารายการไวเ้ป็นอย่างดใีนที�ปลอดภยั และต้องใชต้ามขั [นตอนและวธิกีารที�ธนาคาร
กําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตอ้งไม่นําอุปกรณ์เพื�อการทาํรายการไปใชง้านเพื�อการอื�นใดที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร รวมทั [งไม่มี
สทิธอินุญาตใหบุ้คคลอื�นใชง้าน และไม่มสีทิธกิระทาํการใด ๆ อนัอาจเป็นผลใหม้กีารนําอุปกรณ์เพื�อการทาํรายการไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืตกอยู่
ภายใตก้ารครอบครองของบุคคลอื�น  
 4.4 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งปฏบิตัติามขั [นตอนการรกัษาความปลอดภยั และระเบยีบปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้งตามที�ธนาคารกําหนดอย่างเคร่งครดั 
รวมทั [งจะต้องดําเนินการให้บุคคลใดๆ ที�อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ขอใชบ้รกิารในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางอ้อมต้องปฏิบตัิ
ตามเงื�อนไขในขอ้ {.| ถงึขอ้ {.{ นี[ โดยเคร่งครดัดว้ย หากผูข้อใชบ้รกิารไม่ปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารจะต้อง
รบัผดิชอบในความเสยีหายทั [งปวง  
 
5. การอายดัหรือระงบัการใช้รหสัประจาํตวัและ/หรืออปุกรณ์เพือการทาํรายการ 
 5.1 ในกรณีที�รหัสประจําตัว และ/หรือ อุปกรณ์เพื�อการทํารายการชํารุด  สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้
หน่วยงานของธนาคาร  ซึ�งทําหน้าที�ในการกํากบัดูแลการให้บรกิารของธนาคารในประเภทนั [น ๆ ทราบทนัที เพื�อขอระงบัรายการการใช้
บรกิารเฉพาะรายการที�ธนาคารยงัไม่ไดก้ระทําการใดๆ ตามรายการการใชบ้รกิารดงักล่าว และ/หรอื ขออายดั หรอืระงบัการใชร้หสัประจาํตวั 
และ/หรอื อุปกรณ์เพื�อการทาํรายการดงักล่าว รวมทั [งตอ้งทาํหนังสอืยนืยนัใหแ้ก่ธนาคารตามที�ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะดาํเนินการระงบั
รายการการใชบ้รกิารดงักล่าว และ/หรอื อายดัหรอืระงบัการใชร้หสัประจําตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื�อการทํารายการดงักล่าวโดยเรว็ภายหลงั
จากที�ไดร้บัแจง้และไดร้บัหนังสอืยนืยนัจากผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  
 5.2 ผูข้อใช้บรกิารยอมรบัว่าการใดๆ ที�ธนาคารได้ดําเนินการไปตามรายการการใช้บรกิารก่อนที�ธนาคารจะได้ระงบัรายการการใช้
บรกิาร และ/หรอื บรรดาการใดๆ เกี�ยวกบัการใชบ้รกิารของธนาคารที�ไดก้ระทําโดยใช้รหสัประจําตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื�อการทํารายการ
ก่อนที�ธนาคารจะได้อายดั หรอืระงบัการใช้รหสัประจําตัว และ/หรอื อุปกรณ์เพื�อการทํารายการดงักล่าว มผีลผูกพนัผู้ขอใช้บรกิารและผู้ขอใช้
บรกิารตกลงรบัผดิชอบรายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื การใด ๆ ดงักล่าวทุกประการ 
 5.3 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการขอระงบัรายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื 
ขออายดัหรอืระงบั รหสัประจําตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื�อการทํารายการ รวมถงึค่าเสยีหายใดๆ อนัเกี�ยวเนื�องจากการที�ธนาคารไดด้ําเนินการ
ดงักล่าวทั [งสิ[นทุกประการ 
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6. การเปลียนแปลงหรือระงบัหรือยกเลิกรายการการใช้บริการทีได้ส่งให้แก่ธนาคารแล้ว 
 เมื�อผูข้อใชบ้รกิารไดจ้ดัส่งรายการการใชบ้รกิารใหแ้ก่ธนาคารแล้ว ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่สามารถเปลี�ยนแปลงหรอืระงบัหรอืยกเลกิรายการ
การใช้บรกิารนั [นได้ เว้นแต่ในกรณีที�เป็นรายการการใช้บรกิารที�เป็นการทําคําสั �งไว้ล่วงหน้า ผู้ขอใช้บริการอาจทําการเปลี�ยนแปลง หรือ 
ระงบัหรอืยกเลกิรายการการใช้บรกิารนั [นก่อนวนัที�ธนาคารจะได้กระทําการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อดําเนินการให้เป็นไปตามรายการการใช้
บรกิารนั [นได ้ทั [งนี[ ตามขั [นตอนและวธิกีารที�ธนาคารกําหนดสาํหรบัรายการการใชบ้รกิารแต่ละประเภทนั [นๆ 
 
7. การดาํเนินการในกรณีพบข้อผิดพลาดในการให้บริการ 
 ในกรณีที�ผูข้อใชบ้รกิารพบว่ามขีอ้ผดิพลาดใด ๆ ในการใหบ้รกิารเกดิขึ[น ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานของธนาคารที�รบัผดิชอบ
บรกิารนั [นๆ ทราบโดยเรว็ โดยอย่างน้อยตอ้งแจง้ขอ้มูลเกี�ยวกบัวนัและเวลาที�ทํารายการ สถานที�ตั [งของเครื�องเทอร์มนิอล เลขที�บญัชเีงนิฝาก 
และ/หรอื บญัชสีนิเชื�อ (ถ้าม)ี ของผูข้อใชบ้รกิารและของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ประเภทของรายการ จาํนวนเงนิที�โอนเขา้หรอืออก จาํนวน/มูลค่าที�เขา้
ทาํรายการการใชบ้รกิาร รวมทั [งขอ้มลูอื�นใดที�เกี�ยวกบัการทาํรายการการใชบ้รกิารที�มขีอ้ผดิพลาดดงักล่าวตามที�ธนาคารกําหนด  โดยธนาคาร
และผู้ขอใช้บรกิารจะร่วมมอืกนัดําเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและสอบสวนหาสาเหตุของขอ้ผิดพลาด  และร่วมมือกนัแก้ไขข้อผดิพลาด
ดงักล่าวโดยเรว็  โดยธนาคารจะแจง้ผลการดําเนินการดงักล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบตามวธิกีารและช่องทางที�ธนาคารกําหนด เช่น โทรศพัท ์
ไปรษณีย ์หรอือเีมล  
 
8. การขอใช้บริการในกรณีการสือสารหรือระบบอิเลก็ทรอนิกสข์ดัข้อง 
 ในกรณีที�มคีวามขดัขอ้งเกี�ยวกบัการสื�อสารหรอืระบบอเิล็กทรอนิกส ์หรอืธนาคารไม่สามารถใหบ้รกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ดไ้ม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ ธนาคารอาจยนิยอมให้ผู้ขอใช้บรกิารสามารถขอใช้บรกิาร หรอืทํารายการ โดยการติดต่อกบัธนาคารผ่านทางช่องทางหรอื
วธิกีารอื�นใดตามที�ธนาคารเหน็สมควรภายใตแ้ผนการดาํเนินงานในกรณีฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) ของธนาคารสาํหรบับรกิารนั [นๆ 
ทั [งนี[ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าการใช้บรกิาร และ/หรอื การทํารายการ ผ่านทางช่องทางหรอืวธิีการอื�นใดดงักล่าวนั [น เป็นการใช้บรกิารตาม
สญัญาการใชบ้รกิารดว้ย  
 
9. การใช้บริการอืน ๆ นอกจากทีระบุในคาํขอใช้บริการ 
 ผูข้อใช้บรกิารตกลงว่า ในกรณีที�ผู้ขอใชบ้รกิารได้มกีารส่งรายการการใชบ้รกิารใหธ้นาคารดําเนินการเพื�อให้บรกิาร สําหรบับรกิารหนึ�ง
บรกิารใด และ/หรอื บรกิารเสรมิใด ๆ ที�ธนาคารไดจ้ดัให้มขีึ[น แต่ไม่ใช่บรกิารที�ได้ระบุไว้ในคําขอใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงให้ธนาคาร 
มสีทิธดิําเนินการตามรายการการใชบ้รกิารดงักล่าวหรอืไม่กไ็ด ้ตามที�ธนาคารเหน็สมควร และในกรณีที�ธนาคารไดด้ําเนินการตามรายการใช้
บรกิารดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงผูกพนัตามรายการการใชบ้รกิารดงักล่าว เงื�อนไขของสญัญาการใชบ้รกิาร และเงื�อนไขการใชบ้รกิารนั [นๆ 
รวมทั [งตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายตลอดจนดําเนินการใดๆ สําหรบัการใชบ้รกิารตามรายการการใชบ้รกิารนั [นๆ ตามที�
ธนาคารกําหนดทุกประการ 
 
10. สิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา 
 10.1 ผูข้อใช้บรกิารตกลงว่าจะไม่ใช้ระบบอเิล็กทรอนิกสเ์พื�อวตัถุประสงค์อื�นใดนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ที�ระบุไว้ในสญัญาการใช้
บริการเท่านั [น ทั [งนี[  ธนาคารจะไม่รบัผิดชอบในความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมของข้อมูล ข้อความ ภาพ ซอฟท์แวร ์ 
สื�อมลัติมีเดยีและเนื[อหาอื�นๆ ของบุคคลภายนอกที�ปรากฏบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ให้เป็นความรบัผดิชอบของผู้ขอใช้บรกิารที�จะต้อง
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ และความเหมาะสมดงักล่าวเอง 
 10.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าระบบอิเล็กทรอนิกสแ์ละขอ้มูลที�อยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ไดร้บัความคุม้ครองโดยกฎหมาย
ลิขสิทธิ z และ/หรือ กฎหมายเกี�ยวกับทรพัย์สินทางปญัญาใดๆ ทั [งนี[ ธนาคาร และ/หรือ บุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) ยงัคงไว้ซึ�งสิทธ ิ
ความเป็นเจา้ของ สทิธ ิและ/หรอื ผลประโยชน์ทั [งหลายทั [งปวงในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 



 

   ข้อกาํหนดทั วไปของบริการ SCB Transaction Banking 

 

SCB  Business Anywhere Term & Condition_29-12-2020_PDPA            SCB Transaction Banking – General Terms & Conditions                                หนา้ 7 / 25 

  อนึ�ง การที�ผู้ขอใช้บริการได้รับสิทธิในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มิได้ถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ zหรือสิทธิใดๆ ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ และในกรณีมีการกระทําใดๆ กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการอ้างอิง หรือใช้ข้อมูลจากระบบ
อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยมไิดร้บัอนุญาตหรอืมชิอบดว้ยกฎหมาย ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชอบต่อธนาคาร และ/หรอื บุคคลภายนอก (แลว้แต่กรณี) 
 
11. หน้าทีในการชาํระเงินหรือคืนเงินของผู้ขอใช้บริการ  
 11.1 กรณีที�การใชบ้รกิารมผีลใหต้อ้งหกัเงนิ หรอืโอนเงนิ หรอืดําเนินการอย่างใดๆ กบับญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิาร
ตกลงใหธ้นาคารดาํเนินการดงักล่าวกบับญัชเีงนิฝากทุกประเภทของผูข้อใชบ้รกิารที�มอียู่กบัธนาคารไดท้นัท ีตามที�ตกลงกนัระหว่างธนาคาร
กบัผูข้อใชบ้รกิาร และตามขั [นตอนและวธิกีารที�ธนาคารกําหนด  
 11.2 ในกรณีที�มีการนําฝากหรือโอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากของผู้ขอใช้บรกิารโดยผิดพลาด ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือกรณีที�ม ี
การโอนเงินจากบญัชีเงนิฝาก หรือบัตรเครดติ หรอืบตัรอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ของลูกค้าของธนาคารไปยงับญัชีเงนิฝากของผู้ขอใช้บรกิาร 
โดยทุจรติ ฉ้อฉล หรอืดว้ยเหตุอื�นใด อนัควรสงสยัว่ามมีูลอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย และ/หรอื โดยที�ลูกคา้ของธนาคารดงักล่าวมไิดม้ส่ีวนรูเ้ห็น 
ยนิยอม หรอืมขีอ้ตกลงหรอืภาระผูกพนัใดๆ ที�จะต้องชําระเงนิใหแ้ก่ผูข้อใช้บรกิาร ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงคนืเงนิจํานวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร 
และ/หรอื ลูกคา้ของธนาคารดงักล่าว โดยยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิออกจากบญัชเีงนิฝากของผู้ขอใชบ้รกิารคนืไดท้นัท ีโดยไม่ต้องขอความ
ยนิยอมจากผูข้อใชบ้รกิารหรอืแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ  
 11.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ ดอกเบี[ย ค่าเบี[ยประกันภัย รวมทั [งค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ หรือ 
เงนิจํานวนใด ๆ อนัเกี�ยวกบับรกิารของธนาคารภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิารใหแ้ก่ธนาคารตามอตัราและเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนดในขณะนั [นๆ 
ซึ�งต่อไปอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามที�ธนาคารกําหนดเป็นคราวๆ ไป โดยธนาคารจะประกาศหรอืแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบล่วงหน้า 
(แลว้แต่กรณี)  
  ทั [งนี[ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงชําระเงนิตามวรรคหนึ�งขา้งตน้ รวมทั [งตน้เงนิ ค่าใชจ้่าย ค่าเสยีหาย ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษทีี�เกี�ยวขอ้ง 
หรอืเงนิจาํนวนใด ๆ ที�ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งชาํระใหแ้ก่ธนาคาร โดยใหธ้นาคารหกัจาํนวนเงนิดงักล่าวจากบญัชเีงนิฝากทุกประเภทของผูข้อใช้
บรกิารที�มอียู่กบัธนาคารไดท้นัท ีหรอืชาํระตามวธิกีารและเงื�อนไขอื�นใดตามที�ธนาคารกําหนด  
 11.4 ในกรณีที�ธนาคารไม่ไดร้บัชาํระเงนิ ไม่ไดร้บัการชดใชเ้งนิ หรอืคนืค่าเงนิที�เกดิขึ[นจากหรอืที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการการใช้
บรกิาร และ/หรอื เงนิจาํนวนใดๆ ที�ผูข้อใชบ้รกิาร  ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื�นใดตอ้งชาํระหรอืคนืใหแ้ก่ธนาคารอนัเนื�องมาจากการใชบ้รกิาร
ตามสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิดงักล่าวจากบญัชเีงนิฝาก หรอืเงนิจํานวนใดๆ ของ
ผูข้อใช้บรกิารที�มอียู่กบัหรอืมสีทิธเิรยีกรอ้งหรอืเรยีกคนืจากธนาคาร และ/หรอื นําไปลงจ่ายในบญัชเีดนิสะพดัโดยถือเป็นหนี[เบกิเงนิเกินบญัช ี
โดยผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมเสยีดอกเบี[ยทบต้นของเงนิจํานวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขของสญัญากู้เบกิเงนิเกนิบญัชี
หรอืบญัชเีดนิสะพดัดงักล่าว ตามจํานวนเงนิที�ต้องชําระหรอืคนื ตามขั [นตอนและวธิกีารที�ธนาคารกําหนด เพื�อชําระหนี[ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร
ไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูข้อใชบ้รกิารอกี  
  ในกรณีที�เงนิในบญัชเีงนิฝาก หรอืเงนิจํานวนใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร ไม่มใีหห้กั หรอืมแีต่ไม่พอใหห้กัชาํระหนี[ไดค้รบถ้วน และ/หรอื 
ธนาคารไม่สามารถนําไปลงจ่ายในบญัชีเดินสะพัด ผู้ขอใช้บรกิารตกลงชําระเงนิจํานวนดงักล่าวให้แก่ธนาคารทนัทีที�ธนาคารได้แจ้งเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรแก่ผู้ขอใช้บรกิาร พร้อมดอกเบี[ยของจํานวนเงนิที�ไม่ชําระ หรอืชําระไม่ครบถ้วนดงักล่าว ในอตัราสูงสุดผดิเงื�อนไข ทั [งนี[ 
นับตั [งแต่วนัครบกําหนดชาํระเงนิเป็นตน้ไป จนกว่าผูข้อใชบ้รกิารจะชาํระเงนิจาํนวนดงักล่าว ใหแ้ก่ธนาคารจนเสรจ็สิ[นครบถว้น 
 11.5 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัว่า ในกรณีที�ธนาคารไดด้ําเนินการไปตามคาํขอใชบ้รกิาร และ/หรอืรายการการใชบ้รกิาร ของผูข้อใช้
บรกิารแลว้ ธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใด ๆ ที�ธนาคารไดร้บัชาํระไวแ้ลว้ไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ ทั [งสิ[น 
 11.6 การชําระเงนิใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาการใชบ้รกิาร จะต้องปราศจากภาระผูกพนั ขอ้โต้แยง้ ขอ้จาํกดั หรอืเงื�อนไขใดๆ ทั [งสิ[น 
รวมทั [งผูข้อใชบ้รกิารไม่มสีทิธหิกักลบลบหนี[    
 11.7 การชําระ หรือการโอนเงินใดๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางอื�นของธนาคารภายใต้สัญญาการใช้บริการ 
ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย และ/หรอื ข้อตกลงใดๆ ของธนาคารที�มกีับองค์กรหรอืหน่วยงานของรฐัไม่ว่าของประเทศไทยหรอืของ
ประเทศอื�น เช่น  ใหธ้นาคารมสีทิธหิกัเงนิตามอตัราภายใตข้อ้กําหนดและเงื�อนไขของกฎหมาย และ/หรอื ขอ้ตกลงดงักล่าว ก่อนชาํระหรอืโอน
เงนินั [นใหแ้ก่หรอืตามคาํสั �งของผูข้อใชบ้รกิาร โดยธนาคารไม่ตอ้งเพิ�มเงนิเพื�อชดเชยการหกัเงนิดงักล่าว  
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  นอกจากนี[ ตราบเท่าที�ธนาคารมหีน้าที�ที�จะต้องดําเนินการภายใต้กฎหมาย และ/หรอื ขอ้ตกลงใด ๆ ของธนาคารที�มกีบัองค์กร
หรอืหน่วยงานของรฐัตามวรรคแรก ธนาคารมสีทิธ ิตรวจสอบและเกบ็ขอ้มูลของผู้ขอใช้บรกิาร และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่องค์กรหรอื
หน่วยงานดงักล่าว 
 
12. คาํรบัรองของผู้ขอใช้บริการ 
 ผูข้อใช้บรกิารขอรบัรองต่อธนาคาร ดงัต่อไปนี[ (โดยถือเป็นการรบัรองอย่างต่อเนื�อง และให้ถือว่าผูข้อใช้บรกิารได้ให้คํารบัรองเหล่านี[ 
ทุกครั [งที�มกีารเขา้ทาํรายการการใชบ้รกิาร) 
 12.1 ผูข้อใชบ้รกิารมคีวามสามารถตามกฎหมายและมอํีานาจในการเขา้ทาํและปฏบิตัติามหน้าที�ภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิาร 
 12.2 การที�ผู้ขอใช้บริการเข้าทําและปฏิบัติตามหน้าที�ภายใต้สัญญาการใช้บริการ ไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือขดัแย้งกับกฎหมายใดๆ  
ที�ใชบ้งัคบักบัผูข้อใชบ้รกิาร เอกสารจดัตั [งของผูข้อใชบ้รกิาร หรอืขอ้จาํกดัตามสญัญาใด ๆ ซึ�งผกูพนัหรอืมผีลกระทบต่อผูข้อใชบ้รกิาร 
 12.3 ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัอนุญาตและความยนิยอมที�จาํเป็นทั [งปวงสาํหรบัการเขา้ทาํและปฏบิตัหิน้าที�ตามสญัญาการใชบ้รกิาร 
 12.4 ไม่มเีหตุผดินัดตามสญัญาการใชบ้รกิารซึ�งไดเ้กดิขึ[นหรอืดําเนินอยู่ และไม่มเีหตุผดินัดดงักล่าวซึ�งอาจเกดิขึ[นจากการที�ผู้ขอใช้
บรกิารอาจทาํหรอืปฏบิตัติามสญัญาการใชบ้รกิาร 
 12.5 ผูข้อใชบ้รกิารจะใชบ้รกิารของธนาคารตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้กําหนดของแต่ละบรกิารที�ธนาคารกําหนดเท่านั [น  
 12.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ทางการที�เกี�ยวข้อง รวมทั [งที�จะม ี
การแกไ้ขเพิ�มเตมิในภายหน้าทุกประการ  
 
13. เหตุผิดนัด 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า เมื�อเกดิกรณีใดกรณีหนึ�งดงัจะกล่าวต่อไปนี[ ใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารตกเป็นผูผ้ดินัดผดิเงื�อนไข คอื 
 13.1 เมื�อผู้ขอใช้บรกิารไม่ชําระต้นเงนิ ดอกเบี[ย ตามจํานวน และ/หรอื ตามกําหนดเวลาที�ระบุไว้ในสญัญาการใช้
บรกิาร หรอืเอกสารสญัญาอื�นใดที�เกี�ยวเนื�องกบัสญัญาการใชบ้รกิาร 
 13.2 เมื�อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งดงัจะกล่าวต่อไปนี[เกิดขึ[น และธนาคารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็น
สาระสําคัญ และเป็นกรณีผิดนัดผิดเงื�อนไขตามสญัญาการใช้บริการ ซึ�งธนาคารได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงกรณีผิดนัด 
ผดิเงื�อนไขดงักล่าวแลว้ 
  13.2.1 เมื�อผูข้อใชบ้รกิารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบยีบ ขอ้กําหนดและกฎเกณฑ์ทางการ 
ที�เกี�ยวขอ้ง และ/หรอื ที�ธนาคารกําหนด 
  13.2.2 เมื�อผูข้อใชบ้รกิารไม่ปฏบิตัิหรอืปฏบิตัผิดิขอ้ตกลง หรอืเงื�อนไขใดๆ ตามที�ระบุไวใ้นสญัญาการใช้บรกิารไม่ว่าขอ้หนึ�ง 
ขอ้ใดกต็าม 
  13.2.3 เมื�อผูข้อใชบ้รกิารไม่ชําระเงนิค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิจํานวนใด ๆ ที�เกดิขึ[นจากหรอืที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ทํา
รายการการใช้บรกิาร หรอืจํานวนเงนิใด ๆ ที�ถึงกําหนดชําระภายใต้สญัญาการใช้บรกิารหรอืเงนิจํานวนใดก็ตาม ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อ
ความชอบดว้ยกฎหมาย ความสมบูรณ์ของบรกิารหนึ�งบรกิารใดภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิาร  
  13.2.4 เมื�อปรากฏว่า หลกัฐาน เอกสารที�ผูข้อใชบ้รกิารมอบให้แก่ธนาคารมขีอ้ความเทจ็ หรอืเป็นเอกสารปลอม หรอืไม่มผีล
บงัคบัตามกฎหมาย  
  13.2.5 เมื�อผู้ขอใช้บรกิารผิดนัดไม่ชําระหนี[สินอื�นใดที�มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือ ถูกฟ้องร้องดําเนินคดี หรือมีเหตุการณ์ 
อื�นใดที�ธนาคารเหน็ว่าอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อการดาํเนินการหรอืสถานะการเงนิของผูข้อใชบ้รกิาร  
  13.2.6 เมื�อผูข้อใชบ้รกิารตกเป็นผูม้หีนี[สนิลน้พน้ตวั ถูกพทิกัษ์ทรพัย์ ถูกเจา้พนักงานยดึหรอือายดัทรพัย์ มกีารรอ้งขอใหฟื้[นฟู
กจิการ กระทําการใดอนัอาจเป็นเหตุใหถู้กฟ้องลม้ละลาย ถูกรอ้งขอใหล้้มละลาย ถูกรอ้งขอใหฟื้[นฟูกจิการ หรอืยื�นคํารอ้งขอฟื[นฟูกจิการของ
ตนเอง หรอืกระทาํการประนอมหนี[  
  13.2.7 เมื�อสนิคา้ภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิารเกดิความเสยีหาย บุบสลาย สญูหาย หรอืเสื�อมราคา ไม่ว่าทั [งหมดหรอืบางส่วน  
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  13.2.8 เมื�อผู้คํ[าประกัน และ/หรือ ผู้จํานองทรพัย์สินเป็นประกันการชําระหนี[ที�ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคารตามสญัญา 
การใช้บรกิาร (ถ้ามี) ได้ยกเลิกการคํ[าประกัน และ/หรือ การจํานองดังกล่าว หรือไม่ให้ความร่วมมือหรือความยินยอมในการที�ธนาคาร 
ไดผ้่อนเวลา ผ่อนผนัการปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขของสญัญาการใชบ้รกิาร หรอืผ่อนปรนเงื�อนไขในการชาํระหนี[ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร 
  13.2.9 ผูข้อใชบ้รกิารกระทําหรอืยนิยอมใหม้กีารกระทําการใดอนัเป็นเหตุใหบุ้คคลใด ใชบ้รกิารหรอืใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสใ์น
ลกัษณะที�ไม่เหมาะสม หยาบคาย เป็นการละเมดิ ดหูมิ�น หมิ�นประมาท ขม่ขู ่ละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา ขอ้ผกูพนัที�เกี�ยวกบัการรกัษา
ความลบั หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืขอ้กําหนดใดๆ ของหน่วยงานที�มอํีานาจกํากบัดูแลการดําเนินการเกี�ยวกบับรกิาร
ของธนาคาร และ/หรอื การดาํเนินกจิการของผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื ธนาคาร 
  13.2.10 ผูข้อใช้บรกิารกระทําการโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออนัส่งผลใหม้กีารปล่อยไวรสัซอฟต์แวร์ หรอื โปรแกรมรบกวน
อื�นๆ เขา้สู่ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืกระทําการใด ๆ ที�รบกวนหรอืทําให้บุคคลอื�นไม่สามารถใชบ้รกิารของธนาคารหรอืไม่สามารถใช้ระบบ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ดต้ามปกต ิหรอืส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการใหบ้รกิารตามปกตหิรอืระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร 
  13.2.11 คํารบัรองใดๆ ที�ผูข้อใชบ้รกิารไดใ้หห้รอืถอืว่าได้ใหไ้วไ้ม่ถูกต้องหรอืทําให้เขา้ใจผดิในสาระสําคญั ณ เวลาที�คํารบัรอง
ดงักล่าวไดถู้กใหไ้ว ้
 
14. การระงบัการให้บริการชั วคราว การยกเลิกการให้บริการ และการบอกเลิกสญัญาการใช้บริการ 
 14.1 ผู้ขอใช้บรกิารมสีทิธใิช้บรกิารของธนาคารโดยจํากัดตามวนัและเวลาที�ธนาคารกําหนดเท่านั [น และมสีทิธใิช้บรกิารได้ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื�อนไขของสญัญาการใช้บริการ และ/หรอื ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ที�ธนาคารแห่งประเทศไทย  
และ/หรอื หน่วยงานอื�นใดที�มอํีานาจ และ/หรอื ธนาคารกําหนด ทั [งนี[ ธนาคารมสีทิธกํิาหนดขอ้ปฏบิตัิบงัคบัแก่ผู้ขอใชบ้รกิารสําหรบัการใช้
บรกิารในแต่ละบรกิาร และ/หรอื แต่ละครั [งเป็นคราวๆ ไปกไ็ด ้ 
 14.2 ธนาคารมสีทิธฝิา่ยเดยีวและโดยเดด็ขาดที�จะปฏิเสธไม่ใหบ้รกิารหรอืใหบ้รกิารโดยมเีงื�อนไขหรอืขอ้จํากดัใดๆ สําหรบัการขอใช้
บรกิารในครั [งหนึ�งครั [งใดได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า 
  14.3 กรณีที�ธนาคารตรวจพบว่า ขอ้มูลของผู้ขอใช้บรกิาร ผูดู้แลระบบ หรอืผูใ้ช้งาน ที�อยู่ในระบบฐานขอ้มูลของธนาคาร ไม่ตรงกบั
ขอ้เทจ็จรงิ หรอืเป็นขอ้มลูที�ไม่ถูกตอ้ง ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารมสีทิธแิกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวในระบบฐานขอ้มูลของธนาคารใหถู้กตอ้งตาม
ขอ้เทจ็จรงิ หรอืมสีทิธทิี�จะระงบั และ/หรอื ยกเลกิ การใหบ้รกิาร หรอืระงบั และ/หรอื ยกเลกิสทิธ ิการใชง้านของผูด้แูลระบบหรอืผูใ้ชง้านรายใด
รายหนึ�งหรอืหลายรายได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า 
 14.4 ธนาคารมีสิทธิฝ่ายเดียวและโดยเด็ดขาดที�จะระงบัการให้บริการชั �วคราวเพื�อการปรับปรุงหรือพัฒนาบริการหรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรอืด้วยเหตุอื�นใดที�ธนาคารเห็นสมควร ตามระยะเวลาที�ธนาคารกําหนด หรอืเปลี�ยนแปลงวนั และ/หรอื เวลา และ/หรือ 
รายละเอยีดในการใหบ้รกิาร และ/หรอื ประเภทบรกิาร เมื�อใดกไ็ด ้
 14.5 ธนาคารมสีทิธยิกเลกิการใหบ้รกิารของธนาคารบรกิารหนึ�งบรกิารใด หรอืทั [งหมด หรอืบอกเลกิสญัญาการใชบ้รกิารเมื�อใดกไ็ด ้โดย
แจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 30 วนั เวน้แต่ในกรณีหนึ�งกรณีใดต่อไปนี[ธนาคารมสีทิธริะงบัหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารหรอืบอก
เลกิสญัญาการใชบ้รกิารไดท้นัท ีโดยไม่จาํตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผูข้อใชบ้รกิาร  
  14.5.1 มเีหตุผดินัดไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึ�งตามสญัญาการใชบ้รกิารเกดิขึ[น 
  14.5.2 ธนาคารเหน็ว่ากจิการหรอืการดาํเนินกจิการของผูข้อใชบ้รกิาร อาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรอื
ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
  14.5.3 ธนาคารสงสยัหรอืเห็นว่ามพีฤตกิารณ์น่าเชื�อว่ามกีารใชบ้รกิาร หรอืมกีารทํารายการการใชบ้รกิาร ที�อาจผดิกฎหมาย 
หรอืผดิกฎเกณฑข์อ้บงัคบัใดที�ใชก้บัธุรกรรมนั [น หรอืโดยทุจรติหรอืโดยมชิอบไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นการกระทาํของบุคคลใด
กต็าม 
  14.5.4 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ารายการการใช้บรกิารนั [น มคีวามเกี�ยวพนักบับุคคลใด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล 
คณะบุคคล องคก์ร ประเทศ หรอืหน่วยงานใดๆ) ที�ถูกกําหนดใหเ้ป็นผูท้ี�มกีารกระทาํอนัเป็นการก่อการรา้ย หรอืที�ถูกลงโทษ (sanction) หรอื
เกี�ยวพนักบับุคคลที�ถูกลงโทษโดยองคก์ารสหประชาชาต ิสหภาพยุโรป ประเทศใดๆ หรอืโดยหน่วยงานใดที�มอํีานาจตามกฎหมาย ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม  
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  14.5.5 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ารายการการใชบ้รกิารนั [นอาจเกี�ยวขอ้งกบัการใชเ้งนิที�ไดม้าจาก หรอืนําไปใชเ้พื�อวตัถุประสงค์
ที�ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรอืกจิกรรมที�ตอ้งสงสยัว่าเป็นการฟอกเงนิ หรอืตามกฎหมายอื�น 
  14.5.6 ผู้ขอใช้บริการถูกศาลมีคําสั �งพิทกัษ์ทรพัย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย มีการดําเนินการเพื�อขอฟื[นฟูกิจการตาม
กฎหมาย เลกิกจิการ ถูกเพกิถอนทะเบยีน ถูกขดีชื�อออกจากทะเบยีน ถูกระงบัไม่ใหด้ําเนินธุรกจิ มกีารชําระบญัชหีรอืสิ[นสภาพการเป็นนิติ
บุคคลไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด  
  14.5.7 ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืคาํสั �งของศาล พนักงานสอบสวน เจา้หน้าที�รฐั หรอืหน่วยงานทางการ  
  14.5.8 ความจาํเป็นอื�นใดซึ�งธนาคารเหน็ว่าไม่อาจแจง้ล่วงหน้าได ้ 
  ในกรณีตามวรรคก่อน ธนาคารมสีทิธทิี�จะรายงานรายละเอยีดของรายการการใชบ้รกิารนั [นต่อศาล พนักงานสอบสวน เจา้หน้าที� 
หรอืหน่วยงานของรฐั  
  อนึ�ง ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิต่อผูข้อใชบ้รกิารหรอืบุคคลใดๆ ในการดาํเนินการของธนาคาร
ดงักล่าวในขอ้ |{.� นี[ แต่ประการใดทั [งสิ[น  
 14.6 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการไม่ว่าบริการหนึ�งบริการใดหรือทุกบริการก็ตาม หรือบอกเลิกสัญญา 
การใชบ้รกิาร ตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  
 14.7 การระงบัการใหบ้รกิาร หรอืการยกเลกิการใหบ้รกิารหรอืการใชบ้รกิาร ไม่ทําใหส้ทิธแิละหน้าที�ทั [งหลายตามสญัญาการใชบ้รกิาร
หรอืรายการการใชบ้รกิารที�มผีลบงัคบัแลว้นั [นสิ[นสุดลง  โดยยงัคงมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารและธนาคารอย่างสมบูรณ์ต่อไปจนกว่าจะไดม้กีาร
ดาํเนินการตามสญัญาการใชบ้รกิารหรอืรายการการใชบ้รกิารดงักล่าวจนครบถว้น และธนาคารมสีทิธเิรยีกเกบ็เงนิที�เกดิขึ[นจากหรอืที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการเขา้ทาํรายการการใชบ้รกิาร รวมทั [งเงนิจาํนวนใด ๆ อนัเกี�ยวกบัการใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิารไดจ้นครบถว้น โดยใหนํ้าขอ้ 11. 
ของขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking มาใชบ้งัคบั 
 
15. ความรบัผิดและข้อยกเว้นความรบัผิดของผู้ขอใช้บริการ 
 15.1 นอกจากค่าเสียหาย และเงินจํานวนใด ๆ ที�ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องรบัผดิชอบตามสญัญาการใช้บรกิารแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลง
รบัผดิชอบชดใชค้วามเสยีหายดงัต่อไปนี[ใหแ้ก่ธนาคาร และ/หรอื บุคคลใด ๆ ดว้ย  
  15.1.1 ค่าเสียหายที�เกี�ยวเนื� องหรือที�เป็นผลสืบเนื� องมาจากการที�ธนาคารได้ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการตามสัญญา 
การใชบ้รกิาร 
  15.1.2 หากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดได้รบัความเสียหายเนื�องจากการที�ผู้ขอใช้บรกิารได้ใช้บริการหรอืดําเนินการใดๆ 
เกี�ยวกบัการใช้บรกิาร ผู้ขอใช้บรกิารตกลงรบัผดิชดใช้ความเสยีหายดงักล่าวทั [งสิ[น โดยหากธนาคารต้องรบัผิดชอบต่อบุคคลอื�นเพียงใด  
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนั [น ตลอดจนค่าเสยีหายอื�น ๆ ที�ธนาคารไดร้บัดว้ย  
  15.1.3 ค่าใชจ้่ายใด ๆ เกี�ยวเนื�องกบัการดาํเนินการทางศาล ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ[นจรงิและค่าใชจ้่ายที�
เกดิกบัธนาคารในการบงัคบัชาํระหนี[  
 15.2 ในการใช้บริการโอนเงนิผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการไม่ต้องรบัผิดชอบในกรณีมีความเสยีหายเกิดขึ[นจากเหตุใด 
เหตุหนึ�งดงัต่อไปนี[ 
  15.2.1 เกิดรายการการใช้บรกิารขึ[นก่อนที�ธนาคารจะได้ส่งมอบรหสัประจําตัว และ/หรอื อุปกรณ์เพื�อการทํารายการให้แก่ 
ผูข้อใชบ้รกิาร 
  15.2.2 เกดิรายการการใชบ้รกิารโดยมชิอบและมใิช่ความผดิของผูข้อใชบ้รกิาร 
  15.2.3 ธนาคารไม่ปฏบิตัติามคําขอ หรอืคําสั �งระงบัรายการการใช้บรกิาร หรอือายดัหรอืระงบัการใชร้หสัประจําตวั และ/หรอื
อุปกรณ์เพื�อการทํารายการของผู้ขอใช้บรกิาร ที�ธนาคารได้รบัจากผู้ขอใช้บรกิารโดยถูกต้องตามสญัญาการใชบ้รกิารแล้ว และเกิดรายการ 
การใชบ้รกิารขึ[น 
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16. ข้อยกเว้นความรบัผิดของธนาคาร 
 16.1 ธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิขึ[นแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลใดๆ ไม่ว่าในประการใดอนั
เนื�องมาจากการที�ธนาคารไดร้ะงบัหรอืปฏเิสธการให้บรกิาร หรอืไดใ้ห้บรกิารหรอืดําเนินการไปตามรายการการใชบ้รกิารหรอืสญัญาการใช้
บรกิารหรอืขอ้มลูที�ผูข้อใชบ้รกิารไดแ้จง้ไวต้่อธนาคาร เวน้แต่เป็นกรณีที�เกดิจากความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของธนาคาร 
 16.2 ธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการ ผู้ร ับเงินและบุคคลใดๆ ในความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที�เกี�ยวเนื� อง  
ความเสียหายพิเศษหรอืความเสียหายโดยพฤติการณ์พิเศษ ในทุกกรณี เช่น ความสูญเสียหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจ การสูญเสีย  
ผลกําไร รายได ้ค่าความนิยม โอกาสทางธุรกจิ หรอืผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดร้บั เป็นตน้ ไม่ว่าจะเกดิจากเหตุใดๆ กต็าม ทั [งนี[ แมว้่าธนาคาร
จะทราบถงึความเป็นไปไดท้ี�จะเกดิความเสยีหายดงักล่าวแลว้กต็าม 
 16.3 ธนาคารไม่ต้องรบัผิดชอบในความผิดพลาด ความล่าช้าหรอืปญัหาทางเทคนิคหรือปญัหาอื�นๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อข้อมูล 
ที�จดัใหม้ขี ึ[นบนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(ซึ�งรวมถงึอตัราแลกเปลี�ยนเบื[องต้นที�ธนาคารอาจเขา้ทําธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศกบัผูข้อใชบ้รกิาร  
ซึ�งปรากฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกส)์ หรอืในความถูกตอ้งหรอืความสมบูรณ์ของระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืในเหตุอื�นใดที�มผีลทําใหธ้นาคารไม่ได้
รบัการสื�อสารที�ผู้ขอใชบ้รกิารส่งมายงัธนาคารผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสห์รอืได้รบัการสื�อสารดงักล่าวของผู้ขอใชบ้รกิารล่าชา้ โดยไม่คํานึงว่า 
ผูข้อใชบ้รกิารจะไดม้กีารส่งการสื�อสารดงักล่าวมายงัธนาคารภายในเวลาที�เหมาะสมหรอืไม่ ทั [งนี[ ในกรณีที�เกดิเหตุการณ์ดงักล่าวธนาคารอาจ
ใหบ้รกิารหรอืไม่ใหบ้รกิาร หรอื เขา้ทาํหรอืไม่เขา้ทาํรายการการใชบ้รกิาร หรอืธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสก์บัผูข้อใชบ้รกิารกไ็ด ้แลว้แต่ธนาคารจะ
เหน็สมควร 
 16.4 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบใดๆ ต่อผู้ขอใชบ้รกิาร และ/หรอื บุคคลใดๆ ทั [งสิ[น ในกรณีที�เกิดอุปสรรคหรอืความขดัขอ้งในการใช้
บรกิารหรอืการใหบ้รกิารหรอืการเขา้ทาํรายการ หรอืมขีอ้มลูผดิพลาด เนื�องจากเกดิเหตุอย่างหนึ�งอย่างใดดงัต่อไปนี[ คอื 
  16.4.1 ผูข้อใชบ้รกิารมเีงนิในบญัชไีม่พอ หรอืถูกระงบัการใชว้งเงนิสนิเชื�อกบัธนาคาร 
  16.4.2 การโอนเงนิ และ/หรอื ชําระเงนินั [น จะเป็นผลใหย้อดหนี[ในบญัชเีกนิกว่าวงเงนิสนิเชื�อที�ผูข้อใชบ้รกิารตกลงกบัธนาคาร 
(ถา้ม)ี 
  16.4.3 อยู่ระหว่างดาํเนินการทางกฎหมาย  
  16.4.4 ธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบถงึความขดัขอ้งของการโอนเงนิ และ/หรอื ชําระเงนิ และ/หรอื ใหบ้รกิาร อยู่แล้ว
ก่อนหรอืในขณะที�ทาํรายการโอนเงนิ และ/หรอื ชาํระเงนิ และ/หรอื ใชบ้รกิารนั [น 
  16.4.5 มีเหตุทางกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ คําสั �งของศาล หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที� 
ของรฐัซึ�งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใชบ้รกิารหรอืการใหบ้รกิารหรอืการเขา้ทาํรายการหรอืปฏบิตัติามสญัญาการใชบ้รกิาร 
  16.4.6 มเีหตุผดินัดไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึ�งตามสญัญาการใชบ้รกิารเกดิขึ[น 
  16.4.7 มเีหตุสุดวสิยั 
  16.4.8 เครื�องคอมพิวเตอร์ และ/หรอื โทรศพัท์มอืถือ และ/หรอื แท็บเล็ต และ/หรอื เครื�องมอืเพื�อการทํารายการอื�นใดตามที�
ธนาคารกําหนด โดนเจาะหรอื Hacked หรอืผ่านการ Root/Jailbreak มาก่อน 
 16.5 ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าในการใหบ้รกิารของธนาคารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์าจมกีารดาํเนินการบางส่วนหรอืทั [งหมดผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ เครอืข่าย ฮาร์ดแวร์ และ/หรอื ซอฟต์แวร์ของผู้ให้บรกิารรายอื�น และตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบในความล่าช้า ความ
บกพร่อง ความขดัข้อง การถูกรบกวน การไม่สามารถทํางานได้อย่างปกติ การถูกขดัขวาง การเขา้สู่ระบบโดยไม่ได้รบัอนุญาต การถูก
โจรกรรม เปลี�ยนแปลง แกไ้ข ความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกตอ้งซึ�งเกดิจากระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เครอืขา่ย ฮารด์แวร ์และ/หรอื ซอฟทแ์วรไ์ม่ว่า
ของธนาคารหรอืของผูใ้หบ้รกิารรายอื�นดงักล่าวกต็าม 
 
17. การหกักลบลบหนี= 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยนิยอมว่าธนาคารมสีทิธนํิาหนี[ และ/หรอื จํานวนเงนิใด ๆ ที�ธนาคารต้องหรอืจะต้องชําระให้แก่ผู้ขอใชบ้รกิาร  
ไม่ว่าจะเป็นหนี[หรอืเงนิที�ถึงกําหนดชําระแล้วหรอืจะถึงกําหนดชําระในภายหน้าก็ดี และไม่ว่าจะเป็นหนี[ที�มีวตัถุประสงค์แห่งหนี[ประเภท
เดยีวกนัหรอืต่างประเภทกนักด็ ีมาหกักลบลบหนี[กบัหนี[และจํานวนเงนิที�ผูข้อใชบ้รกิารจะต้องชําระใหแ้ก่ธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นหนี[หรอืเงนิที�
ครบกําหนดชําระแลว้หรอืจะครบกําหนดชาํระในภายหน้า  โดยไม่คํานึงถงึสกุลเงนิ สถานที�ชาํระเงนิหรอืสถานที�ลงบญัชขีองหนี[ดงักล่าว ทั [งนี[ 



 

   ข้อกาํหนดทั วไปของบริการ SCB Transaction Banking 

 

SCB  Business Anywhere Term & Condition_29-12-2020_PDPA            SCB Transaction Banking – General Terms & Conditions                                หนา้ 12 / 25 

ในการหกักลบลบหนี[ดงักล่าว หากหนี[และจํานวนเงนิเหล่านั [นเป็นหนี[สกุลเงนิต่างกนั ธนาคารมสีทิธทิี�จะทาํการแปลงหนี[ และ/หรอื จาํนวนเงนิ
เหล่านั [นเป็นสกุลเงนิบาท ตามอตัราแลกเปลี�ยนปกตขิองธนาคารได ้ ทั [งนี[  โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า และใหนํ้าขอ้ 
11.4 ของขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking มาใชบ้งัคบั 
 
18. การรบัผิดร่วมกนัและแทนกนั 
 ในกรณีที�มผีูข้อใชบ้รกิารร่วมในการใชบ้รกิารของธนาคารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารหลกัและผู้ขอใชบ้รกิารร่วมทุกรายตกลง
ผกูพนัรบัผดิตามสญัญาการใชบ้รกิารร่วมกนัและแทนกนัต่อธนาคารและ/หรอืบุคคลใด ๆ (ถา้ม)ี อย่างลูกหนี[ร่วม 
 
19. การสละสิทธิ 
 ในกรณีที�ธนาคารละเลยไม่ใช้ หรอืล่าชา้ในการใช้สทิธ ิการแก้ไขเยยีวยา หรอืการใช้อํานาจใดๆ ภายใต้สญัญาการใชบ้รกิารในประการ
หนึ�งประการใดกต็าม จะไม่กระทบสทิธขิองธนาคารที�จะเรยีกรอ้งใหก้ระทาํการหรอืงดกระทาํการอย่างใดๆ ภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิารนั [นและ
การที�ธนาคารใช้สทิธ ิการแก้ไขเยยีวยา หรอืใช้อํานาจภายใต้สญัญาการใช้บรกิารเพยีงครั [งเดยีวหรอืแต่บางส่วน ไม่เป็นการจํากดัตดัสทิธิ
ธนาคารที�จะใชส้ทิธ ิการแกไ้ขเยยีวยา หรอือํานาจอื�นใด 
 
20. การโอนสิทธิและการว่าจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกให้บริการ 
 20.1 สทิธใิด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ถอืเป็นการเฉพาะตวัของผูข้อใชบ้รกิาร ซึ�งผูข้อใชบ้รกิารจะโอนสทิธ ิหรอื
นําไปก่อสทิธใินทางหลกัประกนั หรอืดําเนินการโดยประการใด ๆ ที�จะมผีลในลกัษณะทํานองเช่นนั [นไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารก่อน 
 20.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิว่าจ้าง และ/หรือ มอบหมาย และ/หรอื ดําเนินการใดๆ ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื�นมา
ให้บรกิารส่วนหนึ�งส่วนใดตามสญัญาการใช้บรกิาร รวมถึงโอนสทิธแิละ/หรอืหน้าที�ของธนาคารตามสญัญาการใช้บรกิารได้ตามที�ธนาคาร
เหน็สมควร 
 20.3 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารโอนสทิธ ิหน้าที�และผลประโยชน์ใด ๆ รวมทั [งหลกัประกนัตามสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ว่าทั [งหมด
หรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลหรอืนิติบุคคลอื�นใดที�ธนาคารเห็นสมควรก็ได ้ทั [งนี[ ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก็ตาม โดยเพยีงแต่แจง้การโอนเป็นหนังสอืให ้
ผูข้อใชบ้รกิารทราบเท่านั [น และผูข้อใชบ้รกิารตกลงจดัทาํเอกสารที�เกี�ยวขอ้งและที�จําเป็นในการดําเนินการดงักล่าว ตลอดจนใหค้วามร่วมมอื
และดาํเนินการใดๆ ทุกอย่างทุกประการ เพื�อใหก้ารโอนดงักล่าวสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
 
21. สญัญาการใช้บริการไม่ใช่ข้อสญัญาเพือประโยชน์บุคคลภายนอก 
 21.1 ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ใช่ขอ้สญัญาเพื�อประโยชน์บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 374 และไม่ก่อใหเ้กดิสทิธหิรอืความรบัผดิใดๆ ที�บุคคลภายนอกจะพงึเรยีกรอ้งจากธนาคารไดท้ั [งสิ[น   
 21.2 ในกรณีที�บุคคลใดชําระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร โดยการนําเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากใดโดยผดิพลาด ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ผูข้อ
ใชบ้รกิารจะเจรจาทาํความตกลงกบับุคคลดงักล่าวโดยตรงแต่ผูเ้ดยีว พรอ้มทั [งจะดาํเนินการเรยีกรอ้งขอเงนิคนืเอง โดยที�ผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื 
บุคคลดงักล่าวไม่มสีทิธขิอใหธ้นาคารชดใชค่้าเสยีหาย และ/หรอื คนืค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ และ/หรอืเงนิ
อื�นใด (หากม)ี แต่อย่างใดทั [งสิ[น 
 
22. การเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 
 22.1 ธนาคารอาจมกีารบนัทกึบทสนทนาระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัธนาคาร และ/หรอื จดัเกบ็ และ/หรอื บนัทกึ และ/หรอื ประมวลผลขอ้มูล
เกี�ยวกบัผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื รายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื การดําเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร เพื�อประโยชน์
ในการปรบัปรุงและการใหบ้รกิารของธนาคาร และเพื�อเป็นหลกัฐานการบรกิารและรายการใชบ้รกิาร โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงและจะไม่โตแ้ยง้การใช้
บนัทกึการสนทนาและ/หรอืขอ้มลูดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐานอา้งองิต่อผูข้อใชบ้รกิารตามกฎหมาย 
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 22.2 ในการใช้บรกิารกบัธนาคาร ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บรกิาร และ/หรอื ของ
บุคคลอื�นที�ผูข้อใชบ้รกิารไดใ้หข้อ้มูลไวแ้ก่ธนาคาร เพื�อวตัถุประสงค์ในการใหบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร และวตัถุประสงค์ตามที�ระบุใน
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัของธนาคาร โดยผู้ขอใช้บรกิารสามารถอ่านเพิ�มเติมเพื�อเขา้ใจถึงวธิกีารที�ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลและสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�ธนาคารประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
ธนาคารที� www.scb.co.th และ/หรอื ช่องทางที�ธนาคารกําหนด หรอืตามที�ธนาคารจะเปลี�ยนแปลงในภายหน้าและแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบโดย
ประกาศในเวบ็ไซต์ดงักล่าว และ/หรอื ช่องทางที�ธนาคารกําหนด ทั [งนี[ ในกรณีที�ผูข้อใชบ้รกิารไดม้กีารใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื�น ซึ�ง
รวมถงึผูใ้ชง้าน และผูต้ดิต่อ (contact person) ผูข้อใชบ้รกิารมหีน้าที�แจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบถงึรายละเอยีดการเกบ็รวบรวม การใช ้และ
การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลและสทิธติามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัดงักล่าวดว้ย 
 22.3 ในกรณีผู้ขอใช้บรกิารเป็นนิติบุคคล ผูข้อใช้บรกิารยนิยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ขอ้มูลใดๆ (ซึ�งไม่ใช่ขอ้มูลส่วนบุคคล
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ของผู้ขอใช้บริการที�ให้ไว้แก่ธนาคาร หรือที�ธนาคารได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื�น เพื�อ
วตัถุประสงค์ในการปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ที�ใช้บงัคบักบัธนาคาร การวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูล การบรหิาร
กจิการของธนาคาร การดําเนินการใด ๆ เกี�ยวกบักระบวนการสนิเชื�อ และ/หรอื การเสนอ การให้บรกิาร หรอื การปรบัปรุง ผลติภณัฑ์หรอื
บรกิารใด ๆ ของธนาคาร ของบุคคลที�ธนาคารเป็นผูจ้าํหน่าย เป็นตวัแทน หรอืมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัธนาคาร  
  นอกจากนี[ ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารส่ง โอน และ/หรอื เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้นใหแ้ก่ผูม้อํีานาจตามกฎหมาย เพื�อ
วตัถุประสงค์ในการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบของประเทศใดๆ ที�ใชบ้งัคบักบัธนาคาร และ/หรอื ให้แก่นิตบิุคคลหรอืบุคคลใดๆ ที�
ธนาคารเป็นคู่สญัญาหรอืมคีวามสมัพนัธด์ว้ย เพื�อวตัถุประสงคใ์นการสนับสนุนการใหบ้รกิารของธนาคารแก่ผูข้อใชบ้รกิาร 
 22.4 เพื�อประโยชน์ของผู้ขอใช้บรกิาร ธนาคารอาจส่งข้อมูลข่าวสารในเชงิพาณิชย์ เช่น ขอ้มูลผลิตภัณฑ์และบรกิารต่าง ๆ ข้อมูล
ทางการตลาด และรายการส่งเสรมิการขาย เป็นต้น ไปยงัที�อยู่อเิลก็ทรอนิกสต์่าง ๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศพัท์มอืถอื เป็น
ตน้ โดยผูข้อใชบ้รกิารสามารถบอกเลกิหรอืปฏเิสธการรบัขอ้มลูดงักล่าวไดต้ามช่องทางที�ธนาคารกําหนด 
 
23. การรกัษาข้อมูลเป็นความลบั 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าจะเกบ็รกัษาขอ้มูลใดๆ ที�ไดรู้เ้นื�องจากการใชบ้รกิารของธนาคารไวเ้ป็นความลบัโดยจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดเป็น
อนัขาด และจะไม่นําขอ้มูลใดๆ ดงักล่าวไปใชห้รอืแสวงหาประโยชน์เพื�อตนเองหรอืบุคคลใดทั [งสิ[น รวมทั [งจะดําเนินการให้ลูกจา้ง และ/หรอื 
พนักงาน และ/หรอื ตวัแทน และ/หรอื บุคคลใดๆ ที�รูข้อ้มลูดงักล่าว ปฏบิตัติามเงื�อนไขดงักล่าวอย่างเคร่งครดัดว้ย ทั [งนี[ แมว้่าการใชบ้รกิารจะ
ไดส้ิ[นสุดลงแลว้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม 
 
23. การรกัษาข้อมูลเป็นความลบั 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าจะเกบ็รกัษาขอ้มูลใดๆ ที�ไดรู้เ้นื�องจากการใชบ้รกิารของธนาคารไวเ้ป็นความลบัโดยจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดเป็น
อนัขาด และจะไม่นําขอ้มูลใดๆ ดงักล่าวไปใชห้รอืแสวงหาประโยชน์เพื�อตนเองหรอืบุคคลใดทั [งสิ[น รวมทั [งจะดําเนินการให้ลูกจา้ง และ/หรอื 
พนักงาน และ/หรอื ตวัแทน และ/หรอื บุคคลใดๆ ที�รูข้อ้มลูดงักล่าว ปฏบิตัติามเงื�อนไขดงักล่าวอย่างเคร่งครดัดว้ย ทั [งนี[ แมว้่าการใชบ้รกิารจะ
ไดส้ิ[นสุดลงแลว้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม 
 
24. การแก้ไขสญัญาการใช้บริการและการปรบัปรงุระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
 24.1 ในกรณีที�ผู้ขอใช้บรกิารเปลี�ยนแปลงขอ้มูลใด ๆ เกี�ยวกับการใช้บรกิารของธนาคาร ที�อยู่ ที�ตั [งสํานักงาน เลขหมายโทรศพัท ์
โทรสาร อเีมล หรอืผูต้ดิต่อของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหห้น่วยงานของธนาคารที�รบัผดิชอบบรกิารนั [น ๆ 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
 24.2 ธนาคารมีสิทธิกําหนด แก้ไข เปลี�ยนแปลง หรือเพิ�มเติมวงเงินการทํารายการรวมสูงสุดต่อวนัหรือต่อครั [งในการใช้บริการ 
ของธนาคารไดต้ามที�ธนาคารเหน็สมควร  
 24.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี�ยนแปลง หรือเพิ�มเติมข้อกําหนดและเงื�อนไขการใช้บริการ ค่าธรรมเนียม 
ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัการใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ไดต้ามที�ธนาคารเหน็สมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ
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ล่วงหน้าก่อนที�การแกไ้ข เปลี�ยนแปลง หรอืเพิ�มเตมิดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั โดยมหีนังสอืแจง้ไปยงัผูข้อใชบ้รกิาร หรอืประกาศเป็นการทั �วไป 
หรอืประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรอื เว็บไซต์อื�นที�ธนาคารจะได้กําหนดหรอืเปลี�ยนแปลงในภายหน้า (ถ้ามี) ซึ�งผู้ขอใช้บรกิาร
สามารถเรยีกดู และ/หรอื บนัทกึ (save) และ/หรอื พมิพอ์อก (print out) จากเวบ็ไซตด์งักล่าวไดด้ว้ยตนเองในขณะนี[หรอืในภายหน้าได ้และ
ตกลงยนิยอมผกูพนัปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงื�อนไขดงักล่าว รวมทั [งที�จะไดม้กีารแกไ้ข เปลี�ยนแปลง หรอืเพิ�มเตมิในภายหน้า ทั [งนี[ ผูข้อใช้
บรกิารรบัทราบและตกลงว่าผู้ขอใช้บรกิารมีหน้าที�ต้องติดตาม อ่าน และยอมรบัผูกพนัปฏิบตัิตามการแก้ไข เปลี�ยนแปลง หรอืเพิ�มเติมที�
ธนาคารประกาศล่าสุดทุกประการ ยกเวน้การแกไ้ข เปลี�ยนแปลง และ/หรอื เพิ�มเตมิที�ส่งผลใหผู้ข้อ้มใชบ้รกิารเกดิภาวะหรอืความเสี�ยงเพิ�มเตมิ
ตามเกณฑท์ี�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ธนาคารตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูข้อใชบ้รกิารก่อน 
  24.4 ธนาคารมีสทิธเิปลี�ยนแปลง แก้ไข หรอื พฒันาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที�ธนาคารเห็นสมควร  
โดยเป็นหน้าที�ของผู้ขอใช้บริการที�จะต้องจดัการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และระบบการสื�อสารของผู้ขอใช้บรกิาร  
ใหร้องรบัและสามารถใชง้านร่วมกบัระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร 
 
25. การบงัคบัใช้สญัญาการใช้บริการ 
 25.1 สญัญาการใช้บรกิารเป็นขอ้ตกลงทั [งหมดระหว่างผู้ขอใช้บรกิารและธนาคาร และให้ใชบ้งัคบัแทนสญัญา ขอ้ตกลง หรอืบนัทึก
ความเข้าใจที�เคยมีขึ[นก่อนหน้านี[ระหว่างทั [งสองฝ่าย ทั [งนี[ ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตนตามสัญญาการใช้บรกิาร รวมถึงบรรดาข้อมูล 
ขอ้ความและขอ้กําหนดที�ปรากฏ แสดง และ/หรอื มอียู่ และ/หรอื ที�ธนาคารจะไดป้ระกาศกําหนดบนระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ุกประการ 
  ทั [งนี[ ขอ้ความในวรรคก่อนไม่เป็นการลบลา้งสทิธ ิและ/หรอื หน้าที�ที�คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมอียู่ต่อกนัอนัเนื�องมาจากการใดๆ อนัได้
กระทาํไปตามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืบนัทกึความเขา้ใจที�เคยมขีึ[นก่อนหน้านี[ดงักล่าว 
 25.2 กรณีส่วนใดส่วนหนึ�งของสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ว่าฉบบัใดๆ ตกเป็นโมฆะ หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรอืไม่มผีลบงัคบัใชต้าม
กฎหมาย หรอืไม่สมบูรณ์ดว้ยประการใดๆ ใหส้ญัญาส่วนอื�นยงัคงมผีลสมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดต้่อไปตามกฎหมาย 
 25.3 กรณีขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking ขดัหรอืแยง้กบัขอ้กําหนดเฉพาะของแต่ละบรกิาร (ภายใต้บรกิาร 
SCB Transaction Banking) ใหบ้งัคบัใชต้ามขอ้กําหนดเฉพาะของแต่ละบรกิาร (ภายใตบ้รกิาร SCB Transaction Banking) 
 
26. การส่งคาํบอกกล่าว 
 คําบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มูลใด ๆ ที�ธนาคารได้ส่งไปยงัผู้ขอใชบ้รกิารหรอืผู้ติดต่อที�ผู้ขอใช้บรกิารกําหนดตามที�อยู่ ที�ตั [ง
สาํนักงาน หมายเลขโทรสาร อเีมล ตามที�ระบุในคาํขอใชบ้รกิารหรอืตามที�ธนาคารไดร้บัแจง้แกไ้ขเปลี�ยนแปลงแล้ว โดยทางไปรษณีย ์โทรสาร 
หรอือเีมล หรอืการสื�อสารทางอเิล็กทรอนิกส์อื�นใด ให้ถอืว่าได้ส่งให้ผู้ขอใช้บรกิารแล้วโดยชอบ และผู้ขอใช้บรกิารได้ทราบถึงคําบอกกล่าว 
เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลนั [นๆ แล้ว และบรรดาคําบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลใดๆ ที�ธนาคารได้รบัจากผู้ขอใช้บรกิารหรือ 
ผูต้ิดต่อที�ผู้ขอใช้บรกิารกําหนดให้ถือว่าเป็นคําบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มูลของผู้ขอใช้บรกิารที�ถูกต้องแท้จรงิ เป็นไปตามความ
ประสงคโ์ดยถูกตอ้งของผูข้อใชบ้รกิารและมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ  
 
27. การปฏิบติัตามระเบียบ คู่มือ ข้อกาํหนดและเอกสารเกียวกบัการใช้บริการของธนาคาร 
 27.1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผกูพนัและปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้กําหนดและเงื�อนไข รวมถงึคู่มอื และเอกสารอธบิายวธิกีารใชบ้รกิาร
ของธนาคารตามที�ธนาคารกําหนด ซึ�งผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัหรอืถอืว่าไดร้บัไวแ้ลว้ก่อนหรอืในวนัที�ทาํคาํขอใชบ้รกิาร รวมทั [งตามที�ธนาคารจะได้
กําหนดเพิ�มเตมิ แกไ้ข หรอืเปลี�ยนแปลงในภายหน้าและแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ โดยลงประกาศเป็นการทั �วไปบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร และ/
หรอื เวบ็ไซต์อื�นที�ธนาคารจะไดกํ้าหนดหรอืเปลี�ยนแปลงในภายหน้า (ถา้ม)ี หรอืโดยวธิกีารอื�นใดที�ธนาคารจะไดกํ้าหนดเพิ�มเตมิ ซึ�งใหถ้อืเป็น
ส่วนหนึ�งของสญัญาการใชบ้รกิารดว้ย 
 27.2 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่า การที�ธนาคารนําข้อกําหนดและเงื�อนไขการใช้บรกิารไปประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ 
เวบ็ไซตอ์ื�นที�ธนาคารจะไดกํ้าหนดหรอืเปลี�ยนแปลงในภายหน้า (ถา้ม)ี นั [น เป็นวธิกีารที�เหมาะสมและเป็นที�ยอมรบัได ้และตกลงว่า ในทุกครั [ง
ที�มกีารเขา้ใชบ้รกิารหรอืทาํรายการการใชบ้รกิารนั [น ผูข้อใชบ้รกิารไดย้อมรบัขอ้กําหนดและเงื�อนไขการใชบ้รกิารดงักล่าวแลว้ 
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28. กฎหมายทีใช้บงัคบั  
 สญัญาการใชบ้รกิารอยู่ในบงัคบัและการตคีวามตามกฎหมายไทย ขอ้พพิาทใดๆ ที�เกดิขึ[นจากหรอืเกี�ยวกบัสญัญาการใชบ้รกิาร ใหอ้ยู่ใน
อํานาจการพจิารณาของศาลไทย  
 

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



 

   ข้อกาํหนดเฉพาะของแต่ละบริการ 
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ก. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Business Anywhere (ธนาคารทางอินเทอรเ์น็ตเพือธรุกิจ) 

1. คาํหรอืขอ้ความในขอ้กําหนดนี[ ใหม้คีวามหมายตามที�ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking เวน้แต่
จะไดกํ้าหนดความหมายหรอืใหค้าํนิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็นอย่างอื�น 
ในขอ้กําหนดนี[ 

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใช้บรกิาร SCB Business Anywhere (ธนาคารทางอนิเทอร์เน็ตเพื�อธุรกิจ) โดยการทํารายการใช้บรกิารต่าง ๆ 
ผ่านระบบ SCB Business Anywhere ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารที�ธนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผูกพนัปฏบิตัติามขอ้กําหนด
ทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking และขอ้กําหนดนี[ทุกประการ 

3. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหผู้ด้แูลระบบมอํีานาจดาํเนินการเกี�ยวกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร การบรหิารจดัการเกี�ยวกบัผูดู้แลระบบ และ/หรอื 
ผูใ้ชง้าน การทาํรายการการใชบ้รกิาร บญัชเีงนิฝากที�เกี�ยวขอ้งกบัการทํารายการการใชบ้รกิาร และกระทําการใด ๆ ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
ทั [งนี[ ผูด้แูลระบบอาจดําเนินการไดโ้ดยลําพงั หรอือาจต้องนําส่งคําสั �งมาใหธ้นาคารดําเนินการใหต้ามคําสั �งดงักล่าวกไ็ด ้ตามหลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด อย่างไรกต็าม ผูด้แูลระบบมสีทิธทิี�จะแจง้ใหธ้นาคารดาํเนินการแทนผูด้แูลระบบไดแ้มว้่าผูดู้แลระบบจะดาํเนินการได้
โดยลําพงักต็าม โดยผูด้แูลระบบจะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารและเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด 

4. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและรบัทราบว่า ธนาคารจะส่ง UserID และ Password ใหผู้ดู้แลระบบและผูใ้ช้งานตามวธิกีารที�ธนาคารกําหนด 
และผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้านจะใช ้UserID และ Password ดงักล่าวเขา้ใชบ้รกิารในครั [งแรกเพื�อเปลี�ยน UserID และ/หรอื Password สําหรบั
การเขา้ใชบ้รกิาร และ/หรอื ทาํรายการการใชบ้รกิาร ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสใ์นคราวต่อไป 

5. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงที�จะใหผู้ดู้แลระบบและผูใ้ชง้านทํารายการการใชบ้รกิารผ่านแอปพลเิคชนั Smartwatch และ/หรอื เครื�องมอืเพื�อ
การทาํรายการอื�นใดที�ธนาคารกําหนดเพิ�มเตมิในภายหน้าได ้โดยจะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารและเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด 

 
 

ข. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Business Alert  (บริการแจ้งเตือนธรุกิจ)  

1. คาํนิยาม 
1.1 คําหรอืขอ้ความในขอ้กําหนดนี[ ให้มคีวามหมายตามที�ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking

เวน้แต่จะได้กําหนดความหมายหรอืให้คํานิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ หรอืจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามคีวามหมาย 
เป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ 

1.2 “ช่องทางการแจ้งเตือน” หมายความถงึ การแจง้ขอ้ความสั [น (SMS) ผ่านทางโทรศพัท์มอืถอื หรอืแจง้ขอ้ความไปยงั E-mail 
Address หรอืผ่านช่องทางหรอืสื�อต่างๆ ตามที�ระบุในคาํขอใชบ้รกิาร และ/หรอื ตามที�ธนาคารจะไดเ้ปิดใหบ้รกิารเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Business Alert (บรกิารแจง้เตอืนธุรกิจ) โดยให้ธนาคารแจง้ขอ้มูล และ/หรอื ข่าวสาร ผ่านช่องทางการ
แจ้งเตือน ตามรายละเอียดการให้บริการที�ธนาคารกําหนด และผู้ขอใช้บรกิารตกลงผูกพนัปฏิบตัิตามข้อกําหนดทั �วไปของบริการ SCB 
Transaction Banking และขอ้กําหนดนี[ทุกประการ   

3. ธนาคารมสีทิธกํิาหนด และ/หรอื เปลี�ยนแปลงรายละเอยีดและวธิกีาร และ/หรอื ช่องทางการใหบ้รกิารหรอืใชบ้รกิารแจง้เตอืนธุรกจิได้
ตามที�ธนาคารเหน็สมควร 

4. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า ธนาคารใหบ้รกิารแจง้เตอืนธุรกจิเพื�ออํานวยความสะดวก และเพื�อใหผู้ข้อใชบ้รกิารไดท้ราบขอ้มลูไดร้วดเรว็
ขึ[น โดยขอ้มูลใด ๆ ที�ธนาคารไดส่้งไปยงัหรอืผ่านช่องทางการแจง้เตอืน ใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารไดท้ราบขอ้มูลนั [นๆ แล้ว ทั [งนี[ ผูข้อใชบ้รกิาร
ยอมรบัว่าขอ้มูล และ/หรอื ข่าวสารที�แจง้เตือนดงักล่าว เป็นเพยีงขอ้มูลเบื[องต้นเพื�อให้ผูข้อใชบ้รกิารไดท้ราบขอ้มูล และ/หรอื ข่าวสารต่างๆ 
เท่านั [น มไิดเ้ป็นการผูกพนัหรอืรบัรองว่าธนาคารหรอืผู้เกี�ยวขอ้งจะต้องใหบ้รกิาร หรอืการใชบ้รกิารหรอืการทําธุรกรรมตามขอ้มูล และ/หรอื 
ขา่วสารที�แจง้เตอืนดงักล่าวจะเป็นผลสาํเรจ็ แต่ขึ[นอยู่กบัหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขของการใหบ้รกิาร และ/หรอื การใชบ้รกิาร และ/หรอื 
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การทําธุรกรรมแต่ละประเภทนั [นๆ ซึ�งผูข้อใชบ้รกิารสามารถตรวจสอบผลการดําเนินการได้ตามขอ้กําหนดและเงื�อนไขสําหรบัการใหบ้รกิาร 
และ/หรอื การใช้บรกิาร และ/หรอื การทําธุรกรรมดงักล่าว และธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ อนัเกิดขึ[นแก่ผู้ขอใช้บรกิาร 
และ/หรอื บุคคลอื�นใด ไม่ว่าจะโดยประการใดอนัเนื�องจากการใชบ้รกิารแจง้เตอืนธุรกจิ 

5. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่า บรกิารแจง้เตอืนธุรกจิเป็นบรกิารที�ต้องเกี�ยวขอ้งกบัระบบการสื�อสารซึ�งกระทําโดยผูดู้แลจดัการหรอืผูใ้หบ้รกิาร
ระบบ และ/หรอื ช่องทางการสื�อสาร และ/หรอื สื�อที�เกี�ยวขอ้งและอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร  ดงันั [น หากปรากฏว่าขอ้มูล  และ/หรอื  
ขา่วสารที�แจง้เตอืนนั [นไม่ถูกตอ้ง  และ/หรอื  กรณีเกดิความผดิพลาดหรอืล่าชา้ในการแจง้เตอืน  และ/หรอื  กรณีที�ผูข้อใชบ้รกิารไม่ไดร้บัขอ้ความ
แจง้เตอืน เนื�องจากเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุอื�นใดอนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ�งเป็นอุปสรรคต่อการที�ธนาคารจะใหบ้รกิารแจง้เตอืน
ธุรกจิ เช่น ระบบสื�อสารขดัขอ้งหรอืไม่สามารถใชง้านได้ชั �วคราวเพราะกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง หรอืปญัหาทางด้านพลงังาน ภยัพบิตัิธรรมชาต ิ
การกระทาํของบุคคลภายนอก การกระทาํของหน่วยงานรฐับาล ไฟไหม ้การประทว้ง การขนส่งตดิขดั การจลาจล สงคราม ไวรสัคอมพวิเตอร ์
หรอืขอ้มูลที�เป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful Data) ฯลฯ หรอืไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าจะไม่เรยีกร้องหรอืฟ้องร้องให้
ธนาคารชดใชค่้าเสยีหายใดๆ แต่ประการใดทั [งสิ[น 

6. ในกรณีเอกสารหลกัฐาน และ/หรอื เลขที�ของบัญชีเงนิฝาก และ/หรอื บัตรเครดิต และ/หรอื สินเชื�อส่วนบุคคล Speedy Cash / 
Speedy Loan (ถา้ม)ี ของผูข้อใชบ้รกิารไดเ้ปลี�ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดกต็าม ใหก้ารขอใชบ้รกิารแจง้เตอืนธุรกจิยงัคงมผีลใชบ้งัคบัสาํหรบั
บญัชเีงนิฝาก และ/หรอื บตัรเครดติ และ/หรอื สนิเชื�อส่วนบุคคล Speedy Cash / Speedy Loan ที�ไดม้กีารเปลี�ยนแปลงเอกสารหลกัฐาน และ/หรอื 
เลขที�ของบญัชเีงนิฝาก และ/หรอื บตัรเครดติ และ/หรอื สนิเชื�อส่วนบุคคล Speedy Cash / Speedy Loan ดงักล่าวไดด้ว้ยทุกประการ 

7. ธนาคารมสีทิธยิกเลกิการใหบ้รกิารแจง้เตอืนธุรกจิผ่านช่องทางการแจง้เตอืนช่องทางหนึ�งช่องทางใด และ/หรอื ยกเลกิการใหบ้รกิาร
แจ้งเตือนธุรกิจของธนาคารเมื�อใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องชี[แจงแสดงเหตุผลแต่อย่างใด โดยธนาคารจะแจง้ให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อย 30 วนั โดยประกาศเป็นการทั �วไป ณ สํานักงานหรือสาขาของธนาคาร หรอืลงประกาศในเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ที�
เกี�ยวขอ้ง หรอืโดยวธิกีารอื�นใดตามที�ธนาคารเหน็สมควร หรอืมหีนังสอืแจง้ไปยงัผูข้อใชบ้รกิารโดยตรง เวน้แต่กรณีมเีหตุจาํเป็นเร่งด่วนหรอื
ธนาคารมเีหตุผลอนัสมควร ธนาคารไม่จาํตอ้งแจง้ล่วงหน้า หรอือาจแจง้ล่วงหน้าน้อยกว่ากําหนดเวลา และ/หรอื โดยวธิกีารอื�นใดนอกจากที�กล่าว
ขา้งตน้กไ็ด ้

 
 

ค. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Direct Credit  (บริการโอนเงิน) 

1. คาํนิยาม 
1.1 คําหรอืขอ้ความในขอ้กําหนดนี[ ให้มคีวามหมายตามที�ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking

เวน้แต่จะไดกํ้าหนดความหมายหรอืใหค้ํานิยามศพัท์ไวเ้ป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็น
อย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ 

1.2 “การใช้บริการแบบ Next Day” หมายความถึง การที�ผู้ขอใช้บรกิารขอใช้บรกิาร SCB Direct Credit (บรกิารโอนเงนิ) โดย
กําหนดวนัที�ที�ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารล่วงหน้า 1 วนัก่อนวนัที�ที�ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื�น
ใดที�ธนาคารกําหนด และผู้ขอใช้บริการต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบริการ SCB Business Net หรือบริการ SCB Business 
Anywhere ล่วงหน้า ก่อนเวลา 21:00 น.ของวนัที�ที�ให้ธนาคารโอนเงนิให้แก่ผู้รบัเงนิ อย่างน้อย 1 วนั หรอืตามวนัและเวลาอื�นใดที�ธนาคาร
กําหนด ทั [งนี[ ธนาคารมสีทิธทิี�จะไม่ใหบ้รกิารสาํหรบัคาํขอที�ส่งผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื�ออื�น ๆ และ/หรอื เกนิเวลาที�ธนาคารกําหนดดงักล่าว 

1.3 “การใช้บริการแบบ Same Day” หมายความถึง การที�ผูข้อใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร  SCB Direct Credit (บรกิารโอนเงนิ) โดย
กําหนดวนัที�ที�ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัที�ที�ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื�นใด
ที�ธนาคารกําหนด และผูข้อใชบ้รกิารตอ้งส่งคําขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net หรอืบรกิาร SCB Business Anywhere 
ก่อนเวลา 21:00 น. ของวนัที�ที�ใหธ้นาคารโอนเงนิให้แก่ผู้รบัเงนิ หรือตามวนัและเวลาอื�นใดที�ธนาคารกําหนด ทั [งนี[ ธนาคารมีสิทธิที�จะไม่
ให้บริการสาํหรบัคาํขอที�ส่งผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื�ออื�น ๆ และ/หรอื เกนิเวลาที�ธนาคารกําหนดดงักล่าว 
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1.4 “คาํขอ” หมายความถงึ คาํขอของผูข้อใชบ้รกิารที�ขอใหธ้นาคารดําเนินการภายใต้บรกิาร SCB Direct Credit (บรกิารโอนเงนิ) 
ในแต่ละครั [ง ซึ�งตอ้งจดัทาํในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดที�ธนาคารกําหนด 

1.5 “บญัชีทีรบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝาก ที�ผูข้อใชบ้รกิารกําหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให ้ 
1.6 “ผู้รบัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที� ผูข้อใชบ้รกิารกําหนดในคาํขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Direct Credit (บรกิารโอนเงนิ) โดยใหธ้นาคารโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารไปเขา้
บญัชทีี�รบัโอนที�มีอยู่กับธนาคาร รวมถึงใช้บรกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าวตามที�ระบุในคําขอใช้บรกิาร (ถ้าม)ี ทั [งนี[ ตามรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารที�ธนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking และขอ้กําหนดนี[
ทุกประการ 

3. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี[แต่ละครั [ง ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งจดัทาํคาํขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื�อนไขและวธิกีารที�ธนาคาร
กําหนด  

4. ในกรณีที�ผูข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าคาํขอที�ส่งใหธ้นาคารในครั [งใดระบุบญัชทีี�รบัโอนผดิพลาด หรอืระบุจํานวนเงนิที�ใหธ้นาคาร
โอนเงนิเกนิไปจากจาํนวนเงนิที�ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งชาํระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ และผูข้อใชบ้รกิารรอ้งขอใหธ้นาคารหกั
เงนิคนืจากบญัชทีี�รบัโอนดงักล่าว ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารที�จะดําเนินการให้ตามคําร้องขอนั [นหรอืไม่ ประการใด 
ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทั [งนี[  ในกรณีที�ธนาคารรับจะดําเนินการให้ตามคําร้องขอของผู้ขอใช้บริการดังกล่าวในวรรคก่อน  ผู้ขอใช้บริการตกลงชําระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชเีงนิฝากบญัชใีด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทั [งตกลงดาํเนินการใด ๆ ตามเงื�อนไข
ที�ธนาคารกําหนดทุกประการ และแมธ้นาคารไม่สามารถหกัเงนิคนืไดต้ามคํารอ้งขอไม่ว่าทั [งหมดหรอืแต่บางส่วน ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ กต็าม   
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใด ๆ บรรดาที�ธนาคารไดร้บัไวแ้ลว้ในการดําเนินการ
ตามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

อนึ�ง  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื�องจากการกระทําของธนาคารตามคํารอ้งขอ
ของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทั [งสิ[น โดยหากธนาคารต้องรบัผดิชอบต่อบุคคลอื�นเพยีงใด ผูข้อใช้
บรกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนั [น ตลอดจนค่าเสยีหายอื�นใดที�ธนาคารไดร้บัดว้ย ทั [งผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่า ถ้ามขีอ้โต้แยง้
หรอืขอ้พพิาทขึ[นระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื�นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะรบัผดิชอบแต่เพยีงฝา่ยเดยีวในการเจรจาและระงบั
ขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึ[นแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื�นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบแต่
ประการใดทั [งสิ[น 

 
 

ง. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Payroll  (บริการโอนเงินอตัโนมติั) 

1. คาํนิยาม 
1.1 คําหรอืขอ้ความในขอ้กําหนดนี[ ให้มคีวามหมายตามที�ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking

เวน้แต่จะไดกํ้าหนดความหมายหรอืใหค้ํานิยามศพัท์ไวเ้ป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมายเป็น
อย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ 

1.2 “การใช้บริการแบบ Next Day” หมายความถงึ การที�ผูข้อใชบ้รกิารขอใชบ้รกิาร SCB Payroll (บรกิารโอนเงนิอตัโนมตั)ิ โดย
กําหนดวนัที�ที�ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารเป็นล่วงหน้า 1 วนัก่อนวนัที�ที�ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตาม
วนัอื�นใดที�ธนาคารกําหนด และผู้ขอใช้บรกิารต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net หรอืบรกิาร SCB Business 
Anywhere ล่วงหน้า ก่อนเวลา 21:00 น.ของวนัที�ที�ให้ธนาคารโอนเงนิให้แก่ผู้รบัเงนิ อย่างน้อย 1 วนั หรอืตามวนัและเวลาอื�นใดที�ธนาคาร
กําหนด ทั [งนี[ ธนาคารมสีทิธทิี�จะไม่ใหบ้รกิารสาํหรบัคาํขอที�ส่งผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื�ออื�น ๆ และ/หรอื เกนิเวลาที�ธนาคารกําหนดดงักล่าว 

1.3 “การใช้บริการแบบ Same Day” หมายความถึง การที�ผู้ขอใช้บรกิารขอใช้บรกิาร  SCB Payroll (บรกิารโอนเงนิอตัโนมตัิ) 
โดยกําหนดวนัที�ที�ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัที�ที�ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนั
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อื�นใดที�ธนาคารกําหนด และผู้ขอใช้บริการต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net หรอืบริการ SCB Business 
Anywhere ก่อนเวลา 21:00 น. ของวนัที�ที�ใหธ้นาคารโอนเงินให้แก่ผู้รบัเงิน หรือตามวนัและเวลาอื�นใดที�ธนาคารกําหนด ทั [งนี[ ธนาคารมี
สิทธิที�จะไม่ให้บริการสาํหรบัคาํขอที�ส่งผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื�ออื�น ๆ และ/หรอื เกนิเวลาที�ธนาคารกําหนดดงักล่าว 

1.4 “คําขอ” หมายความถึง คําขอของผู้ขอใช้บริการที�ขอให้ธนาคารดําเนินการภายใต้บริการ SCB Payroll (บริการโอนเงิน
อตัโนมตั)ิ ในแต่ละครั [ง ซึ�งตอ้งจดัทาํในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดที�ธนาคารกําหนด 

1.5 “บญัชีทีรบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝาก ที�ผูข้อใชบ้รกิารกําหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให ้ 
1.6 “ผู้รบัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที� ผูข้อใชบ้รกิารกําหนดในคาํขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Payroll (บรกิารโอนเงนิอตัโนมตั)ิ โดยใหธ้นาคารโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารไป
เขา้บญัชทีี�รบัโอนที�มอียู่กบัธนาคาร รวมถงึใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าวตามที�ระบุในคําขอใชบ้รกิาร (ถ้าม)ี ทั [งนี[ ตามรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารที�ธนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking และขอ้กําหนดนี[
ทุกประการ 

3. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี[แต่ละครั [ง ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งจดัทาํคาํขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื�อนไขและวธิกีารที�ธนาคาร
กําหนด  

4. ในกรณีที�ผูข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าคาํขอที�ส่งใหธ้นาคารในครั [งใดระบุบญัชทีี�รบัโอนผดิพลาด หรอืระบุจํานวนเงนิที�ใหธ้นาคาร
โอนเงนิเกนิไปจากจาํนวนเงนิที�ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งชาํระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าดว้ยประการใดๆ และผูข้อใชบ้รกิารรอ้งขอใหธ้นาคารหกั
เงนิคนืจากบญัชทีี�รบัโอนดงักล่าว ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารที�จะดําเนินการให้ตามคําร้องขอนั [นหรอืไม่ ประการใด 
ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทั [งนี[  ในกรณีที�ธนาคารรับจะดําเนินการให้ตามคําร้องขอของผู้ขอใช้บริการดังกล่าวในวรรคก่อน  ผู้ขอใช้บริการตกลงชําระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชเีงนิฝากบญัชใีด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทั [งตกลงดาํเนินการใดๆ ตามเงื�อนไข
ที�ธนาคารกําหนดทุกประการ และแมธ้นาคารไม่สามารถหกัเงนิคนืได้ตามคําร้องขอไม่ว่าทั [งหมดหรอืแต่บางส่วน ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม  
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใดๆ บรรดาที�ธนาคารไดร้บัไวแ้ลว้ในการดาํเนินการ
ตามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

อนึ�ง  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื�องจากการกระทําของธนาคารตามคํารอ้งขอ
ของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทั [งสิ[น โดยหากธนาคารต้องรบัผดิชอบต่อบุคคลอื�นเพยีงใด ผูข้อใช้
บรกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนั [น ตลอดจนค่าเสยีหายอื�นใดที�ธนาคารไดร้บัดว้ย ทั [งผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่า ถ้ามขีอ้โต้แยง้
หรอืขอ้พพิาทขึ[นระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื�นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะรบัผดิชอบแต่เพยีงฝา่ยเดยีวในการเจรจาและระงบั
ขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึ[นแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื�นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบ 
แต่ประการใดทั [งสิ[น 

 
 

จ. ข้อกาํหนดของบริการ SCB SMART Credit  (บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร) 

1. คาํนิยาม 
1.1 คําหรอืขอ้ความในขอ้กําหนดนี[ ให้มคีวามหมายตามที�ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking

เวน้แต่จะได้กําหนดความหมายหรอืให้คํานิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ หรอืจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามคีวามหมาย 
เป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ 

1.2 “การใช้บริการแบบ Next Day” หมายความถึง การที�ผู้ขอใช้บรกิารขอใช้บรกิาร SCB SMART Credit (บรกิารโอนเงนิราย
ย่อยระหว่างธนาคาร) โดยกําหนดวนัที�ที�ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูข้อใชบ้รกิารล่วงหน้า 1 วนัทําการก่อนวนัที�ที�ใหธ้นาคารโอน
เงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื�นใดที�ธนาคารกําหนด และผูข้อใชบ้รกิารตอ้งส่งคาํขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net หรอื
บรกิาร SCB Business Anywhere ล่วงหน้า ก่อนเวลา 9.30 น.ของวนัที�ที�ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ อย่างน้อย 1 วนัทําการ หรอืตาม
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วนัและเวลาอื�นใดที�ธนาคารกําหนด ทั [งนี[ ธนาคารมสีทิธทิี�จะไม่ใหบ้รกิารสําหรบัคําขอที�ส่งผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกสห์รอืสื�ออื�นๆ และ/หรอื เกิน
เวลาที�ธนาคารกําหนดดงักล่าว 

1.3 “การใช้บริการแบบ Same Day” หมายความถึง การที�ผู้ขอใช้บรกิารขอใช้บรกิาร  SCB SMART Credit (บรกิารโอนเงนิราย
ย่อยระหว่างธนาคาร) โดยกําหนดวนัที�ที�ให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผู้ขอใช้บรกิารเป็นวนัเดยีวกนักบัวนัที�ที�ให้ธนาคารโอนเงนิ
ให้แก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื�นใดที�ธนาคารกําหนด และผู้ขอใช้บรกิารต้องส่งคําขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net หรอื
บรกิาร SCB Business Anywhere ก่อนเวลา 11.00 น. ของวนัที�ที�ให้ธนาคารโอนเงนิให้แก่ผู้รบัเงนิ หรอืตามวนัและเวลาอื�นใดที�ธนาคาร
กําหนด ทั [งนี[ ธนาคารมสีทิธทิี�จะไม่ใหบ้รกิารสาํหรบัคาํขอที�ส่งผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื�ออื�นๆ และ/หรอื เกนิเวลาที�ธนาคารกําหนดดงักล่าว 

1.4 “คาํขอ” หมายความถงึ คาํขอของผูข้อใชบ้รกิารที�ขอใหธ้นาคารดาํเนินการภายใตบ้รกิาร SCB SMART Credit (บรกิารโอนเงนิ
รายย่อยระหว่างธนาคาร) ในแต่ละครั [ง ซึ�งตอ้งจดัทาํในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดที�ธนาคารกําหนด 

1.5 “บญัชีทีรบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝากที�ผูข้อใชบ้รกิารกําหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให ้ 
1.6 “ผู้รบัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที�ผูข้อใชบ้รกิารกําหนดในคาํขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใช้บรกิาร SCB SMART Credit (บรกิารโอนเงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร) โดยใหธ้นาคารโอนเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากของผู้ขอใช้บรกิารไปเขา้บญัชทีี�รบัโอนของผู้รบัเงนิที�มอียู่กับธนาคารอื�นในประเทศไทยที�เป็นสมาชิก ITMX (Interbank Transaction 
Management and Exchange) รวมถึงใช้บรกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าว ตามที�ระบุในคําขอใช้บรกิาร (ถ้ามี) ทั [งนี[ ตามรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารที�ธนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking และขอ้กําหนดนี[
ทุกประการ 

3. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี[แต่ละครั [ง ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งจดัทาํคาํขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื�อนไขและวธิกีารที�ธนาคาร
กําหนด  

4. ในกรณีที�ผูข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าคาํขอที�ส่งใหธ้นาคารในครั [งใดระบุบญัชทีี�รบัโอนผดิพลาด หรอืระบุจํานวนเงนิที�ใหธ้นาคาร
โอนเงนิเกนิไปจากจาํนวนเงนิที�ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งชาํระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าดว้ยประการใดๆ และผูข้อใชบ้รกิารรอ้งขอใหธ้นาคารหกั
เงนิคนืจากบญัชทีี�รบัโอนดงักล่าว ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารที�จะดําเนินการให้ตามคําร้องขอนั [นหรอืไม่ ประการใด 
ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทั [งนี[  ในกรณีที�ธนาคารรับจะดําเนินการให้ตามคําร้องขอของผู้ขอใช้บริการดังกล่าวในวรรคก่อน  ผู้ขอใช้บริการตกลงชําระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชเีงนิฝากบญัชใีด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทั [งตกลงดาํเนินการใดๆ ตามเงื�อนไข
ที�ธนาคารกําหนดทุกประการ และแมธ้นาคารไม่สามารถหกัเงนิคนืได้ตามคําร้องขอไม่ว่าทั [งหมดหรอืแต่บางส่วน ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม  
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใดๆ บรรดาที�ธนาคารไดร้บัไวแ้ลว้ในการดาํเนินการ
ตามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

อนึ�ง  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื�องจากการกระทําของธนาคารตามคํารอ้งขอ
ของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทั [งสิ[น โดยหากธนาคารต้องรบัผดิชอบต่อบุคคลอื�นเพยีงใด ผูข้อใช้
บรกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนั [น ตลอดจนค่าเสยีหายอื�นใดที�ธนาคารไดร้บัดว้ย ทั [งผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่า ถ้ามขีอ้โต้แยง้
หรอืขอ้พพิาทขึ[นระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื�นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะรบัผดิชอบแต่เพยีงฝา่ยเดยีวในการเจรจาและระงบั
ขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึ[นแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื�นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบ 
แต่ประการใดทั [งสิ[น 

5. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถส่งคาํขอต่อรายการไดไ้ม่เกนิ 2,000,000 บาท หรอืจาํนวนอื�นใดตามที�ธนาคารประกาศกําหนด 
6. ในกรณีวนัที�ที�ผู้ขอใช้บรกิารขอให้ธนาคารให้บรกิารตรงกบัวนัหยุดทําการของธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ธนาคารดําเนินการ

ใหบ้รกิารในวนัทาํการถดัไป 
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ฉ. ข้อกาํหนดของบริการ SCB BAHTNET  (บริการโอนเงินในประเทศข้ามธนาคาร) 

1. คาํนิยาม 
1.1 คําหรอืขอ้ความในขอ้กําหนดนี[ ให้มคีวามหมายตามที�ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking

เวน้แต่จะได้กําหนดความหมายหรอืให้คํานิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ หรอืจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามคีวามหมาย 
เป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ 

1.2 “คาํขอ” หมายความถึง คําขอของผู้ขอใช้บรกิารที�ขอให้ธนาคารดําเนินการภายใต้บรกิาร SCB Bahtnet (บรกิารโอนเงนิใน
ประเทศขา้มธนาคาร) ในแต่ละครั [ง ซึ�งตอ้งจดัทาํในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดที�ธนาคารกําหนด 

1.3 “บญัชีทีรบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝากที�ผูข้อใชบ้รกิารกําหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให ้ 
1.4 “ผู้รบัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที�ผูข้อใชบ้รกิารกําหนดในคาํขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Bahtnet (บรกิารโอนเงนิในประเทศขา้มธนาคาร) โดยใหธ้นาคารดําเนินการโอนเงนิไปเขา้บญัชี
เงนิฝากของผูร้บัเงนิที�มอียู่กบัธนาคารอื�นในประเทศไทยที�เป็นสมาชกิระบบบาทเนตของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถงึใชบ้รกิารเสรมิของ
บรกิารดงักล่าว ตามที�ระบุในคําขอใช้บรกิาร (ถ้าม)ี ทั [งนี[ ตามรายละเอียดการให้บรกิารที�ธนาคารกําหนด โดยผู้ขอใช้บรกิารตกลงผูกพนั
ปฏบิตัติามขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking และขอ้กําหนดนี[ทุกประการ 

3. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี[แต่ละครั [ง ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งจดัทาํคาํขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื�อนไขและวธิกีารที�ธนาคาร
กําหนด  

4. ในกรณีที�ผูข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าคาํขอที�ส่งใหธ้นาคารในครั [งใดระบุบญัชทีี�รบัโอนผดิพลาด หรอืระบุจํานวนเงนิที�ใหธ้นาคาร
โอนเงนิเกนิไปจากจาํนวนเงนิที�ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งชาํระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ และผูข้อใชบ้รกิารรอ้งขอใหธ้นาคารหกั
เงนิคนืจากบญัชทีี�รบัโอนดงักล่าว ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารที�จะดําเนินการให้ตามคําร้องขอนั [นหรอืไม่ ประการใด 
ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทั [งนี[  ในกรณีที�ธนาคารรบัจะดําเนินการให้ตามคําร้องขอของผู้ขอใช้บริการดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้ขอใช้บริการตกลงชําระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายโดยใหธ้นาคารหกัจากบญัชเีงนิฝากบญัชใีดๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร รวมทั [งตกลงดาํเนินการใดๆ ตามเงื�อนไขที�
ธนาคารกําหนดทุกประการ และแม้ธนาคารไม่สามารถหกัเงนิคนืได้ตามคํารอ้งขอไม่ว่าทั [งหมดหรอืแต่บางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม            
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใดๆ บรรดาที�ธนาคารไดร้บัไวแ้ลว้ในการดาํเนินการ
ตามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

อนึ�ง  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื�องจากการกระทําของธนาคารตามคํารอ้งขอ
ของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทั [งสิ[น โดยหากธนาคารต้องรบัผดิชอบต่อบุคคลอื�นเพยีงใด ผูข้อใช้
บรกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนั [น ตลอดจนค่าเสยีหายอื�นใดที�ธนาคารไดร้บัดว้ย ทั [งผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่า ถ้ามขีอ้โต้แยง้
หรอืขอ้พพิาทขึ[นระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื�นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะรบัผดิชอบแต่เพยีงฝา่ยเดยีวในการเจรจาและระงบั
ขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึ[นแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื�นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบ 
แต่ประการใดทั [งสิ[น 

5. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถขอใชบ้รกิารนี[ไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนเงนิต่อรายการ 
6. ในกรณีวนัที�ที�ผูข้อใช้บรกิารขอให้ธนาคารให้บรกิารตรงกบัวนัหยุดทําการของธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ธนาคารดําเนินการ

ใหบ้รกิารในวนัทาํการถดัไป 
7. ในการใชบ้รกิารแต่ละครั [ง ผูข้อใชบ้รกิารต้องส่งคําขอผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net หรอืบรกิาร SCB Business Anywhere 

ก่อนเวลา 15.00 น.ของวนัทาํการที�ประสงคใ์หธ้นาคารดาํเนินการโอนเงนิตามคาํขอดงักล่าว  
 

 



 

   ข้อกาํหนดเฉพาะของแต่ละบริการ 
(ภายใต้บริการ SCB Transaction Banking) 

 

SCB Business Anywhere Term and Condition V02_29-12-2020_PDPA                      SCB Transaction Banking – Specific Terms & Condition                          หนา้ 22 / 25 

 
 

ช. ข้อกาํหนดของบริการ SCB iCheque Book (บริการสั  งซื=อสมุดเชค็) 

1. คาํนิยาม  
1.1 คาํหรอืขอ้ความในขอ้กําหนดนี[ ใหม้คีวามหมายตามที�ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking เวน้

แต่จะไดกํ้าหนดความหมายหรอืใหค้าํนิยามศพัทไ์วเ้ป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รากฏโดยชดัแจง้ว่ามคีวามหมาย เป็น
อย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[  

1.2 “คาํขอ” หมายความถงึ คาํขอของผูข้อใชบ้รกิารที�ขอใหธ้นาคารดาํเนินการภายใตบ้รกิาร SCB iCheque Book (บรกิารสั �งซื[อสมุด
เชค็) ในแต่ละครั [ง ซึ�งตอ้งจดัทาํในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดที�ธนาคารกําหนด  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB iCheque Book (บรกิารสั �งซื[อสมุดเชค็) โดยใหจ้ดัทาํเชค็และนําส่งใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิารตามคาํขอที�
ธนาคารไดร้บัผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net หรอืบรกิาร SCB Business Anywhere รวมถงึใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าว ตามที�
ระบุในคาํขอใชบ้รกิาร (ถํ[าม)ี ทั [งนี[ ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารที�ธนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้กําหนดทั �วไป
ของบรกิาร SCB Transaction Banking และขอ้กําหนดนี[ทุกประการ  

3. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี[แต่ละครั [ง ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งจดัทาํคาํขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื�อนไขและวธิกีารที�ธนาคาร
กําหนด  

4. ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าอตัราค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัการใชบ้รกิาร ที�ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งชาํระสาํหรบัการสั �งซื[อ
สมุดเชค็ในแต่ละครั [งอาจมอีตัราที�แตกต่างกนั ซึ�งจะขึ[นอยู่กบัวธิกีารจดัส่งสมุดเชค็ที�ผูข้อใชบ้รกิารเลอืกหรอืระบุในการสั �งซื[อสมดุเชค็ แต่ละ
คราว ทั [งนี[ โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงชาํระตามอตัราและวธิกีารที�ธนาคารกําหนดทุกประการ  

5. ธนาคารจะหกัเงนิจาํกบญัชเีงนิฝํากของผูข้อใชบ้รกิาร เพื�อชาํระค่าธรรมเนียมเชค็ ค่าบรกิารจดัส่งสมุดเชค็ และค่าธรรมเนียมอื�นใด 
(ถํ[าม)ี ในวนัจดัทาํสมุดเชค็ตามที�ผูข้อใชบ้รกิารกําหนดในการสั �งซื[อสมุดเชค็แต่ละคราว ทั [งนี[ วนัที�ที�กําหนดใหธ้นาคารจดัทาํสมุดเชค็ ตอ้งเป็น
วนัทาํการเท่านั [น  

6. ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งแจง้เปิดใช ้(Activate) สมุดเชค็ทนัททีี�ไดร้บัสมุดเชค็ โดยตอ้งทาํการ Activate ผ่านระบบบรกิาร SCB Business 
Net หรอืบรกิาร SCB Business Anywhere ตามขั [นตอนและวธิกีารที�ธนาคารกําหนดเท่านั [น ในกรณีที�ธนาคารตรวจพบว่าสมุดเชค็เล่มใด
ไม่ไดม้กีาร Activate ภายในระยะเวลาที�ธนาคารกําหนด ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารทาํการ Activate สมุดเชค็เล่มนั [นตามวธิกีาร
และเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนดไดท้นัท ีทั [งนี[ เพื�อประโยชน์ในการใชเ้ชค็ของผูข้อใชบ้รกิาร  

อนึ�ง ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า ในกรณีที�เชค็ไมไ่ดม้กีาร Activate ตามวรรคก่อน ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ธนาคารไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อผู้
ขอใชบ้รกิาร และ/หรอื บุคคลใดๆ ไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ทั [งสิ[น  

7. การยกเลกิการสั �งซื[อสมุดเชค็ตอ้งทาํรายการผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net หรอืบรกิาร SCB Business Anywhere และส่ง
รายการยกเลกินั [นถงึธนาคารภายในวนัทาํการก่อนถงึวนัที�กําหนดใหธ้นาคารจดัทาํสมุดเชค็เท่านั [น 

 
 

ซ. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Local Collect – BC  (บริการรบัฝากเชค็และเงินสด - BC) 

1. คาํนิยาม 
  1.1 คําหรอืขอ้ความในขอ้กําหนดนี[ ใหม้คีวามหมายตามที�ได้นิยามไวใ้นขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking 
เวน้แต่จะได้กําหนดความหมายหรอืให้คํานิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ หรอืจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามคีวามหมาย 
เป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ 
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  1.2 “ค่าธรรมเนียมการใช้บริการแบบ Diff Zone” หมายความถึง ค่าธรรมเนียมที�ธนาคารเรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการ 
ในการใหบ้รกิารรบัฝากเงนิสด และ/หรอื ตั �วเงนิ ซึ�งใหบ้รกิารโดยสาขาของธนาคารที�อยู่ต่างเขตพื[นที�กบัสาขาของบญัชรีบัชําระเงนิและสาขา
ของบญัชทีี�ถูกหกัเงนิตามตั �วเงนิ 
  1.3 “ค่าธรรมเนียมการใช้บริการแบบ No Zone” หมายความถึง ค่าธรรมเนียมที�ธนาคารเรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการ 
ในการใหบ้รกิารรบัฝากเงนิสด และ/หรอื ตั �วเงนิ ในอตัราเดยีวไม่ว่าจะเป็นการใหบ้รกิารโดยสาขาของธนาคารที�อยู่ในเขตพื[นที�เดยีวกบัหรอื
ต่างเขตพื[นที�กบัสาขาของบญัชรีบัชาํระเงนิและสาขาของบญัชทีี�ถูกหกัเงนิตามตั �วเงนิ 
  1.4 “ค่าธรรมเนียมการใช้บริการแบบ Same Zone” หมายความถึง ค่าธรรมเนียมที�ธนาคารเรียกเก็บจากผู้ขอใช้บริการ 
ในการให้บรกิารรบัฝากเงินสด และ/หรอื ตั �วเงนิ ซึ�งให้บรกิารโดยสาขาของธนาคารที�อยู่ในเขตพื[นที�เดียวกับสาขาของบญัชีรบัชําระเงิน 
ซึ�งใหบ้รกิารโดยสาขาของธนาคารที�อยู่ในเขตพื[นที�เดยีวกบัสาขาของบญัชรีบัชาํระเงนิและสาขาของบญัชทีี�ถูกหกัเงนิตามตั �วเงนิ 
  1.5 “ตั oวเงิน” หมายความถึง เชค็ และ/หรอื ตั �วแลกเงนิ ของธนาคารพาณิชย์หรอืธนาคารที�มกีฎหมายจดัตั [งขึ[นโดยเฉพาะ หรอื 
ดร๊าฟท์ และใหห้มายความรวมถงึตั �วสญัญาใชเ้งนิ และ/หรอื ตั �วแลกเงนิ ที�ธนาคารพาณิชย์หรอืธนาคารที�มกีฎหมายจดัตั [งขึ[นโดยเฉพาะเป็น 
ผูอ้าวลัดว้ย ไม่ว่าตั �วเงนินั [นจะถงึกําหนดชาํระหรอืยงัไม่ถงึกําหนดชาํระกต็าม ทั [งนี[ ตั �วเงนิดงักล่าวจะตอ้งระบุเป็นสกุลเงนิบาทเท่านั [น 
  1.6 “บญัชีรบัชําระเงิน” หมายความถึง บญัชเีงนิฝากของผู้ขอใช้บรกิารที�มีอยู่กบัธนาคารซึ�งผู้ขอใช้บรกิารกําหนดให้ธนาคาร 
นําเงนิสด และ/หรอื เงนิที�ไดจ้ากการเรยีกเกบ็ตามตั �วเงนิ เขา้บญัชดีงักล่าว ตามรายละเอยีดที�ระบุในคาํขอใชบ้รกิาร และใหร้วมถงึเลขที�ของ
บญัชเีงนิฝากนั [น ที�ไดม้กีารเปลี�ยนแปลงในภายหลงั ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็ามดว้ย ทั [งนี[ โดยผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหถ้อืเอาเงื�อนไขคาํขอเปิดบญัชี
รบัชาํระเงนิ และเงื�อนไขการใชบ้ญัชรีบัชาํระเงนิ เป็นส่วนหนึ�งของขอ้กําหนดนี[ดว้ย 
 2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB  Local  Collect – BC (บรกิารรบัฝากเช็คและเงนิสด –BC)  โดยให้ธนาคารรบัฝากเงนิสด และ/หรอื 
ตั �วเงนิ ณ ทุกสาขาของธนาคารทั �วประเทศ และใหธ้นาคารนําเงนิสด และ/หรอื เงนิที�ไดจ้ากการเรยีกเกบ็ตามตั �วเงนิดงักล่าวเขา้บญัช ี
รบัชําระเงนิ ตามรายละเอียดการให้บรกิารที�ธนาคารกําหนด โดยผู้ขอใช้บรกิารตกลงผูกพนัปฏิบตัิตามขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB 
Transaction Banking และขอ้กําหนดนี[ทุกประการ  
 3. เงื�อนไขและรายละเอยีดการนําเงนิเขา้บญัชรีบัชาํระเงนิ 
  3.1 กรณีที�มีการนําฝากเงินสด ธนาคารจะนําเงินสดนั [นฝากเข้าบัญชีรับชําระเงิน ภายในวันที�มีการนําฝากเงินสดดังกล่าว  
ตามวธิกีารที�ระบุในคาํขอใชบ้รกิาร 
  3.2 กรณีที�มกีารนําฝากตั �วเงนิเพื�อใหธ้นาคารเรยีกเกบ็ ธนาคารจะนําเงนิเขา้บญัชรีบัชําระเงนิ ภายในวนัที�มกีารเรยีกเกบ็เงนิตามตั �วเงนิ
ได ้ตามวธิกีารที�ระบุในคาํขอใชบ้รกิาร และภายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี[ 
   3.2.1 ในกรณีที�ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามตั �วเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ 
ในวนัทําการถัดไปจากวนัที�ธนาคารทราบผลการเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยผู้ขอใช้บรกิารสามารถขอรบัตั �วเงินฉบับนั [นคืนได้ ณ สถานที� 
ตามที�ระบุในคาํขอใชบ้รกิาร ภายใน 5 วนัทาํการนับจากวนัที�ธนาคารแจง้ใหท้ราบ  
   3.2.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคารเกี�ยวกับการเรียกเก็บเงินตามตั �วเงินและ 
การคนืตั �วเงนิทุกประการ และผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารตอ้งรบัผดิชอบไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม 
  3.3 ธนาคารจะนําเงนิสดที�ไดร้บัฝากตามขอ้ 3.1 และ/หรอื เงนิที�เรยีกเกบ็ไดต้ามตั �วเงนิตามขอ้ 3.2 ไปเขา้บญัชรีบัชําระเงนิภายใน
วนัทําการนั [นๆ โดยรวบรวมยอดเงนิเป็นยอดเดยีวและนําเขา้บญัชรีบัชําระเงนิเมื�อสิ[นวนัทําการแต่ละวนั เวน้แต่คําขอใช้บรกิารจะกําหนด 
ไวเ้ป็นอย่างอื�น 
   ทั [งนี[ ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัและเข้าใจดีว่าจํานวนเงนิที�ธนาคารนําเข้าบญัชีรบัชําระเงินให้แก่ผู้ขอใช้บรกิาร ตามที�กล่าวมา 
ในวรรคก่อนจะเป็นจํานวนเงนิหลงัจากที�ธนาคารไดห้กัชําระค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายที�ผูข้อใชบ้รกิารต้องชําระ
ใหแ้ก่ธนาคารในแต่ละครั [งแลว้  
 4. ธนาคารจะจดัทาํรายงานการใหบ้รกิารนี[ตามรายละเอยีดที�ธนาคารกําหนด และนําไปลงไวใ้นระบบ SCB Business Net บรกิาร SCB 
Business Anywhere และ/หรอื ระบบอื�นใดที�ธนาคารกําหนด เพื�อใหผู้ข้อใชบ้รกิารสามารถเขา้ดแูละ Download รายงานนั [นไดด้ว้ยตนเอง  
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 5. ในกรณีที�ธนาคารได้ทดรองจ่ายเงินจํานวนใดๆ แทนผู้ขอใช้บรกิารไปก่อน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการตกลงชดใช ้
เงนิทดรองจ่ายดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร ภายในกําหนดเวลาและตามวธิกีารที�ธนาคารกําหนดพรอ้มทั [งดอกเบี[ยในจํานวนเงนิดงักล่าวในอตัรา
เท่ากบัอตัราสงูสุดนับตั [งแต่วนัที�ธนาคารไดท้ดรองจ่ายเงนิไปก่อนดงักล่าวเป็นตน้ไปจนถงึวนัที�ผูข้อใชบ้รกิารชาํระเสรจ็สิ[น 
 6. ในกรณีที�ผูข้อใชบ้รกิารไม่ชาํระค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่าย และ/หรอื เงนิทดรองจ่ายตามขอ้กําหนดทั �วไป
ของบรกิาร SCB Transaction Banking และ/หรอื ขอ้กําหนดนี[ ภายในเวลาที�กําหนดไว ้ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารคดิดอกเบี[ยในจาํนวน
เงนิดงักล่าวในอตัราเท่ากบัอตัราสูงสุดผดิเงื�อนไขแทนอตัราสูงสุด ทั [งนี[ นับตั [งแต่วนัที�ครบกําหนดเวลาที�ธนาคารกําหนดดงักล่าวเป็นต้นไป 
จนกว่าผูข้อใชบ้รกิารจะชาํระเสรจ็สิ[น 
 7. คู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งมสีทิธบิอกเลกิบรกิารนี[เมื�อใดกไ็ด ้โดยบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหคู้่สญัญาอกีฝา่ยหนึ�งทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า �� วนั และผูข้อใชบ้รกิารตกลงจะไม่ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ ทั [งสิ[น จากการที�ธนาคารบอกเลกิบรกิารนี[ 
 

 
ฌ. ข้อกาํหนดของบริการ SCB Business PromptPay-Payment   (บริการพร้อมเพยธ์รุกิจ-ชาํระเงิน) 

1. คาํนิยาม 
1.1 คําหรอืขอ้ความในขอ้กําหนดนี[ ให้มคีวามหมายตามที�ไดนิ้ยามไวใ้นขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking

เวน้แต่จะได้กําหนดความหมายหรอืให้คํานิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ หรอืจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามคีวามหมาย 
เป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี[ 

1.2 “การใช้บริการแบบ Next Day” หมายความถึง การที�ผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการ SCB Business PromptPay-Payment 
(บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ชาํระเงนิ) โดยกําหนดวนัที�ที�ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากที�ผูกกบัพรอ้มเพยข์องผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัก่อนวนัที�
ที�ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื�นใดที�ธนาคารกําหนด และผูข้อใช้บรกิารต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB 
Business Net ล่วงหน้า ก่อนเวลา ��.�� น. ของวนัที�ที�ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ อย่างน้อย | วนั หรอืตามวนัและเวลาอื�นใดที�ธนาคาร
กําหนด ทั [งนี[ ธนาคารมสีทิธทิี�จะไม่ใหบ้รกิารสาํหรบัคาํขอที�ส่งผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื�ออื�นๆ และ/หรอื เกนิเวลาที�ธนาคารกําหนดดงักล่าว 

1.3 “การใช้บริการแบบ Same Day” หมายความถึง การที�ผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการ SCB Business PromptPay-Payment 
(บรกิารพรอ้มเพย์ธุรกจิ-ชาํระเงนิ) โดยกําหนดวนัที�ที�ใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากที�ผูกกบัพรอ้มเพยข์องผูข้อใชบ้รกิารเป็นวนัเดยีวกนั
กบัวนัที�ที�ใหธ้นาคารโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืตามวนัอื�นใดที�ธนาคารกําหนด และผูข้อใชบ้รกิารตอ้งส่งคาํขอใหแ้ก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร 
SCB Business Net ก่อนเวลา 11.00 น. ของวนัที�ที�ให้ธนาคารโอนเงินให้แก่ผู้รบัเงนิ หรือตามวนัและเวลาอื�นใดที�ธนาคารกําหนด ทั [งนี[ 
ธนาคารมสีทิธทิี�จะไม่ใหบ้รกิารสาํหรบัคาํขอที�ส่งผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื�ออื�นๆ และ/หรอื เกนิเวลาที�ธนาคารกําหนดดงักล่าว 

1.4 “การใช้บริการแบบ Real Time” หมายความถึง การที�ผู้ขอใช้บรกิารขอใช้บริการ SCB Business PromptPay-Payment 
(บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ชาํระเงนิ) โดยกําหนดใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากที�ผกูกบัพรอ้มเพยข์องผูข้อใชบ้รกิาร และโอนเงนิใหแ้ก่ผูร้บั
เงนิในทนัททีี�ผูข้อใชบ้รกิารไดส่้งคําขอให้แก่ธนาคารแต่ทั [งนี[ ผูข้อใชบ้รกิารต้องส่งคําขอให้แก่ธนาคารผ่านระบบบรกิาร SCB Business Net 
ก่อนเวลา 22.30 น. ของวนัที�ที�ให้ธนาคารโอนเงนิให้แก่ผู้รบัเงนิ หรอืตามวนัและเวลาอื�นใดที�ธนาคารกําหนด ทั [งนี[ ธนาคารมสีทิธทิี�จะไม่
ใหบ้รกิารสาํหรบัคาํขอที�ส่งผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื�ออื�นๆ และ/หรอื เกนิเวลาที�ธนาคารกําหนดดงักล่าว  

1.5 “คําขอ” หมายความถึง คําขอของผู้ขอใช้บริการที�ขอให้ธนาคารดําเนินการภายใต้บริการ SCB Business PromptPay-
Payment (บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ-ชาํระเงนิ) ในแต่ละครั [ง ซึ�งตอ้งจดัทาํในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดที�ธนาคารกําหนด 

1.6 “บญัชีทีรบัโอน” หมายความถงึ บญัชเีงนิฝาก ที�ผูข้อใชบ้รกิารกําหนดใหธ้นาคารโอนเงนิให ้ 
1.7 “ผู้รบัเงิน” หมายความถงึ เจา้ของบญัชเีงนิฝากตามที� ผูข้อใชบ้รกิารกําหนดในคาํขอ  

2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Business PromptPay-Payment (บรกิารพรอ้มเพย์ธุรกจิ-ชําระเงนิ) โดยใหธ้นาคารโอนเงนิจาก
บญัชเีงนิฝากที�ผูกกบัพรอ้มเพย์ของผูข้อใชบ้รกิารไปเขา้บญัชทีี�รบัโอนของผูร้บัเงนิที�มอียู่กบัธนาคารอื�นในประเทศไทยที�เป็นสมาชกิ ITMX 
(Interbank Transaction Management and Exchange) รวมถึงใชบ้รกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าว ตามที�ระบุในคําขอใชบ้รกิาร (ถ้าม)ี ทั [งนี[ 



 

   ข้อกาํหนดเฉพาะของแต่ละบริการ 
(ภายใต้บริการ SCB Transaction Banking) 
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ตามรายละเอียดการให้บรกิารที�ธนาคารกําหนด โดยผู้ขอใช้บรกิารตกลงผูกพนัปฏิบตัิตามขอ้กําหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction 
Banking และขอ้กําหนดนี[ทุกประการ 

3. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี[แต่ละครั [ง ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งจดัทาํคาํขอและส่งใหแ้ก่ธนาคารตามเงื�อนไขและวธิกีารที�ธนาคาร
กําหนด  

4. ในกรณีที�ผูข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าคาํขอที�ส่งใหธ้นาคารในครั [งใดระบุบญัชทีี�รบัโอนผดิพลาด หรอืระบุจํานวนเงนิที�ใหธ้นาคาร
โอนเงนิเกนิไปจากจาํนวนเงนิที�ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งชาํระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ และผูข้อใชบ้รกิารรอ้งขอใหธ้นาคารหกั
เงนิคนืจากบญัชทีี�รบัโอนดงักล่าว ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารที�จะดําเนินการให้ตามคําร้องขอนั [นหรอืไม่ ประการใด 
ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทั [งนี[  ในกรณีที�ธนาคารรับจะดําเนินการให้ตามคําร้องขอของผู้ขอใช้บริการดังกล่าวในวรรคก่อน  ผู้ขอใช้บริการตกลงชําระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายโดยให้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากบัญชีใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการ รวมทั [งตกลงดําเนินการใดๆ  
ตามเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนดทุกประการ และแม้ธนาคารไม่สามารถหกัเงนิคืนได้ตามคําร้องขอไม่ว่าทั [งหมดหรอืแต่บางส่วน ไม่ว่าด้วย 
เหตุใดๆ กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ต้องคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใดๆ บรรดาที�ธนาคารไดร้บัไวแ้ล้ว 
ในการดาํเนินการตามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

อนึ�ง  ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าหากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัความเสยีหายเนื�องจากการกระทําของธนาคารตามคํารอ้งขอ
ของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวทั [งสิ[น โดยหากธนาคารต้องรบัผดิชอบต่อบุคคลอื�นเพยีงใด ผูข้อใช้
บรกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนั [น ตลอดจนค่าเสยีหายอื�น ๆ ที�ธนาคารไดร้บัดว้ย ทั [งผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่า ถ้ามขีอ้โตแ้ยง้
หรอืขอ้พพิาทขึ[นระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื�นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะรบัผดิชอบแต่เพยีงฝา่ยเดยีวในการเจรจาและระงบั
ขอ้พพิาท และหากเกดิความเสยีหายขึ[นแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื�นใด ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นาคารรบัผดิชอบ 
แต่ประการใดทั [งสิ[น 

5. ผูข้อใชบ้รกิารสามารถส่งคาํขอต่อรายการไดไ้ม่เกนิ 2,000,000 บาท หรอืจาํนวนอื�นใดตามที�ธนาคารประกาศกําหนด 
6. ในกรณีวนัที�ที�ผู้ขอใช้บรกิารขอให้ธนาคารให้บรกิารตรงกบัวนัหยุดทําการของธนาคาร ผู้ขอใช้บรกิารตกลงให้ธนาคารดําเนินการ

ใหบ้รกิารในวนัทาํการถดัไป 
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