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

เวน้แต่จะไดก้ ำหนดควำมหมำยหรอืใหค้ ำนิยำมศพัทไ์วเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดน้ี หรอืจะไดแ้สดงใหป้รำกฏโดยชดัแจง้ว่ำมคีวำมหมำยเป็น
อย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ 

1.2 “กญุแจรกัษำควำมปลอดภยั” หมำยควำมถงึ API Key กุญแจรกัษำควำมปลอดภยัหรอืรหสัอื่น ๆ ที่ธนำคำรให้แก่ผู้ขอใช้
บรกิำรโดยเฉพำะ และผูข้อใช้บรกิำรให้แก่ธนำคำรโดยเฉพำะ ส ำหรบักำรเชื่อมต่อระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนำคำรและระบบอเิลก็ทรอนิกส์
ของผูข้อใชบ้รกิำร โดยผ่ำน API ของธนำคำร ทัง้นี้ กุญแจรกัษำควำมปลอดภยัถอืเป็นสว่นหนึ่งของรหสัประจ ำตวัดว้ย 

1.3 “ค ำขอ” หมำยควำมถึง ค ำขอและขอ้มูลใด ๆ ของผู้ขอใช้บรกิำรที่ขอให้ธนำคำรด ำเนินกำรภำยใต้บรกิำรใด ๆ เช่น บรกิำร 
SCB Direct Credit (บรกิำรโอนเงนิ) บรกิำร SCB Direct Debit (บรกิำรหกับญัชอีตัโนมตั)ิ เป็นต้น ซึง่ผูข้อใชบ้รกิำรไดต้กลงไวก้บัธนำคำรให้
สง่และรบัขอ้มลูเกีย่วกบักำรใชบ้รกิำรผ่ำน API ของธนำคำร โดยตอ้งจดัท ำในรปูแบบและมขีอ้มลูตำมรำยละเอยีดทีธ่นำคำรก ำหนด  

1.4 “ระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องธนำคำร” หมำยควำมถงึ ระบบคอมพวิเตอร ์โปรแกรมคอมพวิเตอร ์อนิเตอรเ์ฟซใด ๆ และ/หรอื 
ระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนำคำร  

1.5 “ระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องผูข้อใช้บริกำร” หมำยควำมถงึ ระบบคอมพวิเตอร ์โปรแกรมคอมพวิเตอร ์โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ประยุกต์ (Application Program) ซอฟต์แวร์แอปพลเิคชนั เวบ็ไซต์ อนิเตอร์เฟซใด ๆ และ/หรอื ระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องผู้ขอใช้บรกิำร ซึ่ง
เชื่อมต่อกบัระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนำคำร โดยผ่ำน API ของธนำคำร 

1.6 “API ของธนำคำร” หมำยควำมถงึ ระบบหรอืช่องทำงส ำหรบัเชื่อมต่อระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนำคำรกบัระบบอเิลก็ทรอนิกส์
ของผูข้อใชบ้รกิำร ทัง้นี้ ไม่ว่ำอยู่ในรปูแบบใด ๆ และไม่ว่ำจะเป็นกำรเชื่อมโยงระบบโดยตรงหรือผ่ำนโครงขำ่ยอนิเทอรเ์น็ต 

2. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใช้บรกิำร API โดยกำรเชื่อมต่อระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องผูข้อใช้บรกิำรกบัระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนำคำร โดย
ผ่ำน API ของธนำคำร ซึ่งผูข้อใชบ้รกิำรจะพฒันำ และ/หรอื ปรบัปรุงระบบ และใชอุ้ปกรณ์ตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีธ่นำคำรก ำหนดเพื่อ
เชื่อมต่อระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องผูข้อใชบ้รกิำรกบั API ของธนำคำร ส ำหรบัใชเ้ป็นช่องทำงในกำรส่งและรบัขอ้มลูเกีย่วกบักำรใชบ้รกิำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำร
ได้ตกลงไว้กบัธนำคำร เช่น บรกิำร SCB Direct Debit บรกิำร SCB Direct Credit เป็นต้น โดยผู้ขอใช้บรกิำรจะได้รบักุญแจรกัษำควำม
ปลอดภยัจำกธนำคำรและธนำคำรจะไดร้บักุญแจรกัษำควำมปลอดภยัจำกผูข้อใชบ้รกิำรส ำหรบัใชใ้นกำรพสิจูน์และยนืยนัตวัตนของแต่ละฝำ่ย
เมื่อมีกำรรบัส่งขอ้มูลผ่ำน API ของธนำคำรดงักล่ำว ทัง้นี้ ตำมรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด โดยผู้ขอใช้บรกิำรตกลงผูกพนั
ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking และขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร 

3. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำ ผูข้อใชบ้รกิำรจะจดัสง่ค ำขอแต่ละครัง้ใหแ้ก่ธนำคำรผ่ำน API ของธนำคำร รวมทัง้ตกลงรบัขอ้มูลจำกธนำคำร
ผ่ำน API ของธนำคำรดงักล่ำวดว้ย ตำมเงื่อนไขและวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด 

4. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหค้วำมร่วมมอืกบัธนำคำรในกำรพฒันำ และ/หรอื ปรบัปรุงเพื่อเชื่อมต่อระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องผูข้อใชบ้รกิำร
กบั API ของธนำคำร รวมทัง้ร่วมท ำกำรทดสอบกำรเชื่อมต่อดงักล่ำวเพื่อใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมวตัถุประสงคภ์ำยใต้ขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร 
ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรพฒันำ และ/หรอื ปรบัปรุงดงักล่ำวทัง้หมดแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

5. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงรกัษำกุญแจรกัษำควำมปลอดภยัไวเ้ป็นควำมลบัและในที่ปลอดภยั โดยไม่แจง้ เปิดเผย หรอืกระท ำกำรใด อนั
อำจท ำใหบุ้คคลอื่นใดทีไ่ม่มสี่วนเกีย่วขอ้งทรำบกุญแจรกัษำควำมปลอดภยัดงักล่ำว 

6. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงและยอมรบัว่ำ API ของธนำคำรและระบบอเิลก็ทรอนิกส์อื่นใดที่ธนำคำรพฒันำขึน้ เป็นลขิสทิธิ ์ทรพัย์สนิทำง
ปญัญำ สทิธ ิและ/หรอื ผลประโยชน์ทัง้หลำยทัง้ปวงของธนำคำร 

7. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงจะไม่โอนสทิธ ิหน้ำที ่และ/หรอืภำระผูกพนัใด ๆ ของตนภำยใต้ขอ้ตกลงนี้ ไปใหบุ้คคลอื่น เวน้แต่จะไดร้บัควำม
ยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกธนำคำร 

 กำรใหค้วำมยนิยอมดงักล่ำวในวรรคก่อน ไม่ถอืเป็นเหตุใหผู้ข้อใชบ้รกิำรหลุดพน้จำกภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของตนภำยใต้
ขอ้ตกลงนี้ และผูข้อใชบ้รกิำรยงัคงตอ้งร่วมรบัผดิชดใชค้่ำสนิไหมทดแทนควำมเสยีหำยอย่ำงใด ๆ ทีเ่กดิจำกกำรกระท ำโดยจงใจหรอืประมำท
เลนิเล่อของผูร้บัโอนทุกประกำร 

8.  บรรดำกำรกระท ำใด ๆ ทีธ่นำคำรไดก้ระท ำไปตำมค ำขอใชบ้รกิำรนี้ และ/หรอื ค ำขอ และ/หรอื ตำมขอ้มูลที่ธนำคำรไดร้บัผ่ำน API 
ของธนำคำร ให้มผีลผูกพนัผูข้อใชบ้รกิำรทุกประกำร โดยธนำคำรไม่ต้องสอบถำมไปยงัผู้ขอใช้บรกิำร หรอืตรวจสอบควำมถูกต้อง อ ำนำจ 
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หรอืตัวตนของผู้ขอใช้บริกำร หรอื ตัวแทน หรอืผู้ใช้งำน รวมทัง้ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล ชื่อบญัชีเงินฝำก และ/หรอื รำยละเอียดใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัรำยกำรกำรใชบ้รกิำรในครัง้นัน้ๆ ว่ำถูกต้องครบถ้วนหรอืไม่ และธนำคำรไม่ต้องรบัผดิชอบในควำมเสยีหำยใด ๆ อนัเกดิขึน้แก่
ผูข้อใชบ้รกิำร และ/หรอื บุคคลใด ๆ ไม่ว่ำจะโดยประกำรใดทัง้สิน้ เวน้แต่เกดิจำกธนำคำรจงใจ หรอืประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรง 

9.  ในกำรใชบ้รกิำร API ของธนำคำร ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงจะไม่กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง รวมถงึไม่ยนิยอมให้บุคคลอื่นกระท ำกำร
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) สง่ ไวรสั วอรม์ มำ้โทรจนั (Trojan horses) หรอืโปรแกรมอื่นใดซึง่มสีถำนะในกำรท ำลำยเขำ้ API ของธนำคำร 
(2) ใหบุ้คคลอื่นใช ้API ของธนำคำร โดยไม่ไดร้บัควำมยนิยอมจำกธนำคำร 
(3) แกไ้ข แยก วศิวกรรมยอ้นกลบั หรอืเปลีย่นแปลง API ของธนำคำรหรอืขอ้มลูของธนำคำร 
(4) ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ (Spiders) คลอว์เลอส์ (Crawlers) สเครปป้ิง (Scraping) หรอืเทคโนโลยีที่คล้ำยกันเพื่อเข้ำถึงระบบ

อเิลก็ทรอนิกสห์รอืเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้มลูของธนำคำรนอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดนี้  
 

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


