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1. ค ำนิยำม 
 1.1 “ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรใช้บริกำร” หมายความถงึ ขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร SCB Transaction Banking และขอ้ก าหนด
เฉพาะของแต่ละบรกิาร (ภายใตบ้รกิาร SCB Transaction Banking) รวมถงึทีจ่ะมกีารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้า 
 1.2 “ค ำขอใช้บริกำร” หมายความถึง ค าขอใช้บรกิาร / เปลี่ยนแปลงข้อมูลบรกิาร SCB Transaction Banking ค าขอใช้บรกิาร / 
เปลีย่นแปลงขอ้มลูบรกิาร SCB Transaction Banking (แบบกลุ่มบรษิทั) อตัราค่าธรรมเนียมของบรกิาร SCB Transaction Banking ขอ้ตกลง
ทางธุรกจิของบรกิาร SCB Transaction Banking และ/หรอื ค าขอหรอืเอกสารหรอืขอ้ตกลงใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารท าใหไ้วห้รอืสง่ใหก้บัธนาคาร
ในการขอใชบ้รกิารของธนาคาร และ/หรอื จะไดท้ าใหไ้วห้รอืสง่ใหก้บัธนาคารในภายหน้า  
 1.3 “ธนำคำร” หมายความถงึ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 1.4 “นิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน” หมายความถึง นิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ตามทีไ่ดร้บัอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และรวมถงึทีจ่ะมกีารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้า 
 1.5 “บริกำรของธนำคำร” หมายความถงึ บรกิาร SCB Trade Net – Import (บรกิารต่างประเทศออนไลน์ – น าเขา้) บรกิาร SCB 
Trade Net – Export (บรกิารต่างประเทศออนไลน์ – ส่งออก) บรกิาร SCB Trade Integration (บริการการค้าต่างประเทศผ่านระบบหรือ
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่กีารเชื่อมต่อหรอืเชื่อมโยงกนัโดยตรงกบัระบบคอมพวิเตอรข์องธนาคาร) บรกิาร SCB FX Online (บรกิารซือ้ขาย
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทางอเิลก็ทรอนิกส)์ บรกิาร SCB Business Net (ธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกจิ) บรกิาร SCB Bill Payment 
(บรกิารรบัช าระค่าสนิคา้และบรกิาร) บรกิาร SCB Cross Bank Bill Payment (บรกิารรบัช าระบลิขา้มธนาคาร) บรกิาร SCB PayAlert (บรกิาร
เตือนเพื่อจ่าย) บรกิารจดัท าใบช าระค่าสนิค้าและบรกิาร (Bill Payment Pay-In Slip) และ QR Code ส าหรบัช าระเงนิ บรกิาร SCB Local 
Collect – BC (บรกิารรบัฝากเชค็และเงนิสด – BC) บรกิาร SCB Direct Debit (บรกิารหกับญัชอีตัโนมตั)ิ บรกิาร SCB Exclusive Payment 
Card (บรกิารรบัช าระค่าสนิค้าและบรกิารด้วยบตัรช าระเงนิธุรกิจ ) บรกิาร SCB Electronic Presentment and Payment – Biller/Sponsor 
(SCB ePP– Biller/Sponsor) (บรกิารรบัเรยีกเกบ็เงนิทางอิเล็กทรอนิกส์– Biller/Sponsor) บรกิาร SCB Payment Gateway for Merchant 
(บริการรบัช าระเงินพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ส าหรบัร้านค้า) บริการ SCB Business PromptPay – Registration (บรกิารพร้อมเพย์ธุรกิจ – 
ลงทะเบยีน) บรกิาร SCB Payroll (บรกิารโอนเงนิอตัโนมตั)ิ บรกิาร SCB Direct Credit (บรกิารโอนเงนิ) บรกิาร SCB Smart Credit (บรกิาร
โอนเงนิรายย่อยระหว่างธนาคาร) บรกิาร SCB Bahtnet (บรกิารโอนเงนิในประเทศขา้มธนาคาร) บรกิาร SCB Cheque Issuance (บรกิาร
ออกเช็คอตัโนมตัิ) บรกิาร SCB iCheque Book (บรกิารสัง่ซื้อสมุดเชค็) บรกิาร SCB Cash Card (บรกิารบตัรเงนิสด) บรกิาร SCB Petty 
Cash (บริการบัตรเงินสด Petty) บริการ SCB Pre-Registration (บรกิารลงทะเบียนและตรวจสอบบัญชีผู้รบัเงินอตัโนมตัิ) บริการ SCB 
Electronic Presentment and Payment – Buyer (SCB ePP–Buyer) (บริการรับเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์– Buyer) บริการ SCB 
Payment Gateway for Payer (บรกิารรบัช าระเงนิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผู้ช าระเงนิ) บรกิาร Outward Remittance (บรกิารเงนิโอน
ต่างประเทศขาออก) บรกิาร SCB Business PromptPay – Payment (บรกิารพรอ้มเพยธ์ุรกจิ – ช าระเงนิ) บรกิาร SCB Statement Format 
MT 940/ MT 942/ MT 950 (บรกิารรายการเดนิบญัชรีูปแบบ MT940/ MT942/ MT950) บรกิาร SCB Business Alert (บรกิารแจง้เตอืนเพื่อ
ธุรกิจ) บรกิาร SCB FX Confirmation Online (บรกิารยนืยนัสญัญาธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทางอิเลก็ทรอนิกส์)  บรกิาร SCB 
Local Collect – ABC (บริการรบัฝากเช็คและเงนิสด – ABC) บรกิาร SCB Cash Pick Up (บรกิารรบั-ส่งเงนิสดและตราสารทางการเงนิ) 
บรกิาร SCB Bill Collector (บรกิารวางบิลและเก็บเชค็) บรกิาร SCB Liquidity Management System (บรกิารบรหิารสภาพคล่อง) บรกิาร 
SCB Multi-bank Pooling (บรกิารรวบรวมเงนิจากธนาคารต่างๆ) บรกิาร Multi-Bank Historical Statement บรกิาร SCB Supplier Finance 
for Sponsor (บรกิารสนิเชื่อเงนิทุนหมุนเวยีนระยะสัน้ ส าหรบัผู้ขายสนิค้าให้กบัคู่ค้ารายใหญ่) บริการ SCB Buyer Finance for Sponsor 
(บรกิารสนิเชื่อเงนิทุนหมุนเวยีนระยะสัน้ ส าหรบัผู้ซือ้สนิค้ากบัคู่ค้ารายใหญ่) บรกิารพมิพ์เอกสารประกอบการจ่ายเงนิ บรกิาร Withholding 
Tax Submission (บรกิารเป็นตวัแทนยื่นภาษหีกั ณ ทีจ่่าย) บรกิาร Notification (บรกิารแจง้เตอืนผูร้บัเงนิ) บรกิาร Delivery Method (บรกิาร
จดัส่งเอกสาร) บรกิาร SCB Surety Account (บรกิารเกีย่วกบับญัชคี ้าประกนัการท างาน) บรกิาร SCB Bulk Account Opening (บรกิารเปิด
บญัชเีงนิฝากเป็นกลุ่ม) บรกิาร SCB Bill Placement (บรกิารรบัวางบลิ) บรกิาร API บรกิาร SCB Transfer to Another Bank (บรกิารโอนเงนิ
ต่างธนาคาร) บรกิาร SCB Supply Chain Financing (บรกิารสนิเชื่อส าหรบัซพัพลายเชน) และ/หรอื บรกิารอื่นใดตามที่ธนาคารจะก าหนด 
และ/หรอืเปิดใหบ้รกิารเพิม่เตมิในภายหน้า 
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 1.6 “ผูข้อใช้บริกำร”  
  1.6.1 ในกรณีขอใชบ้รกิารแบบรายเดยีว หมายความถงึ ผูข้อใชบ้รกิารตามค าขอใชบ้รกิาร ผูใ้ชง้านและผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจ
จากผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวดว้ย 
  1.6.2 ในกรณีขอใชบ้รกิารแบบกลุ่มบรษิทั หมายความถงึ ผูข้อใชบ้รกิารหลกั และ/หรอื ผูข้อใชบ้รกิารร่วมตามค าขอใชบ้รกิาร 
ผูใ้ชง้านและผูท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าวดว้ย 
 1.7 “ผูใ้ช้งำน” หมายความถงึ บุคคลทีผู่ข้อใชบ้รกิารก าหนดใหเ้ป็นผูด้ าเนินการเกีย่วกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร และ/หรอื การท า
รายการการใช้บรกิาร และ/หรอื กระท าการใด ๆ ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้นี้ ตามที่ระบุในค าขอใช้บรกิาร รวมทัง้ที่จะมกีารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นแปลงในภายหน้า  
 1.8 “รหสัประจ ำตวั” หมายความถึง รหสัประจ าตัวผู้ขอใช้บรกิาร (Corporate ID / Parent Corporate ID) รหสัประจ าตวัผู้ใช้งาน 
(User ID) รหสัผ่าน (Password) และ/หรอื รหสัอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ใช้ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ การท ารายการการใช้บรกิาร และ/หรอื  
การใชง้านอุปกรณ์เพื่อการท ารายการ ไม่ว่าจะเป็นรหสัทีธ่นาคารเป็นผูก้ าหนดหรอืรหสัทีผู่ข้อใชบ้รกิารหรอืผูใ้ชง้านเป็นผูก้ าหนดหรอืท าการ
เปลีย่นแปลงหรอืรหสัทีส่รา้งขึน้จากอุปกรณ์เพื่อการท ารายการกต็าม (แลว้แต่กรณี) 
 1.9 “ระบบอิเลก็ทรอนิกส์” หมายความถึง ระบบคอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Application Program) ที่เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารโดยตรงหรือเชื่อมโยงกับระบบ
คอมพิวเตอร์ของธนาคารผ่านโครงข่ายอนิเตอร์เน็ตซึ่งธนาคารก าหนดหรอืจดัให้มีขึน้เพื่อให้ผู้ขอใช้บรกิารสามารถใช้ในการเข้าท า หรือ 
เขา้ยนืยนัรายการการใช้บรกิาร หรอืเข้าถึงหรอืเขา้ใช้บรกิารของธนาคาร หรอืเพื่อรบัส่งขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกสใ์ด ๆ ตามสญัญาการใช้
บรกิารกบัธนาคารได ้ทัง้นี้ ใหร้วมถงึขอ้มลู ขอ้ความ ภาพ เนื้อหา สือ่ผสม โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และโปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยกุต ์ทัง้หมด
ทีป่รากฏหรอืจดัใหม้ขีึน้บนระบบดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นของธนาคาร และ/หรอื บุคคลภายนอก 
 1.10   “รำยกำรกำรใช้บริกำร” หมายความถงึ รายการการโอนเงนิ การช าระเงนิ การขอใชส้นิเชื่อ การท าธุรกรรม การรบั/ส่งขอ้ความ
หรอืขอ้มูล การเรยีกดขูอ้มูลและรายงาน การยนืยนัรายการ หรอืการกระท าใดๆ เกีย่วกบัการใชบ้รกิารของธนาคารทีไ่ดด้ าเนินการผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยการใชร้หสัประจ าตวั ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  
 1.11   “วนัท ำกำร” หมายความถงึ วนัและเวลาท าการปกตขิองส านกังานใหญ่ของธนาคาร 
 1.12 “สญัญำกำรใช้บริกำร” หมายความถงึ ขอ้ตกลงทีผู่ข้อใชบ้รกิารตกลงกบัธนาคารในการใชบ้รกิารของธนาคาร ซึง่ประกอบดว้ย 
ค าขอใชบ้รกิาร ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร รวมทัง้บรรดาเอกสารหรอืขอ้มูลหรอืรายละเอยีดใดๆ เกีย่วกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร
ระหว่างผูข้อใชบ้รกิารกบัธนาคาร ตลอดจนประกาศ ระเบยีบ คู่มอื เอกสารอธิบายวธิกีารใชบ้รกิารหรอืเอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารของ
ธนาคารตามทีธ่นาคารก าหนด (ถา้ม)ี ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของสญัญาการใชบ้รกิาร 
 1.13 “เหตุสุดวิสยั” หมายความถงึ เหตุใดๆ อนัอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใหบ้รกิารตามสญัญา 
การใช้บริการ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขดัข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารหรอืระบบสื่อสารขดัข้องเพราะ
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง หรอืปญัหาด้านพลงังาน การกระท าของบุคคลภายนอก ไวรสัคอมพวิเตอร์ หรอืขอ้มูลที่เป็นอนัตรายต่างๆ (Harmful 
Data) ซึง่เหตุดงักล่าวไม่ไดม้สีาเหตุมาจากการทีธ่นาคารไม่ดแูลรกัษาระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างเพยีงพอตามมาตรฐาน 
 1.14 “อัตรำดอกเบี้ย P/C” หมายความถึง อัตราดอกเบี้ยส าหรับแพคกิ้งเครดิต (Packing Credit) ที่ธนาคารประกาศก าหนด 
ในขณะนัน้ ๆ ซึง่ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราว ๆ ไป 
 1.15 “อตัรำสูงสุด”  
 1.15.1 ในกรณีสนิเชื่อเงนิสกุลบาท หมายความถงึ อตัราดอกเบีย้สูงสุดกรณีปกต ิส าหรบัเงนิให้สนิเชื่อเพื่อการประกอบธุรกจิ
ประเภทลูกคา้สนิเชื่อทัว่ไป หรอืประเภทลูกคา้สนิเชื่อเกษตรกร (แลว้แต่ว่าสนิเชื่อทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดร้บัจากธนาคารเป็นเงนิใหส้นิเชื่อส าหรบั
ลกูคา้ประเภทใด) ทีธ่นาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ๆ ซึง่ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.15.2 ในกรณีสินเชื่อเงินสกุลต่างประเทศ หมายความถึง อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ ส าหรับเงินให้สินเชื่อสกุลเงิน
ต่างประเทศ ตามทีธ่นาคาร หรอืหน่วยงานของรฐัทีก่ ากบัดแูลธนาคารประกาศก าหนด แต่ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่มปีระกาศอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวก็
ใหใ้ชอ้ตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี แทน 
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 1.15.3 ในกรณีอ้างองิอตัราสูงสุดเพื่อการคดิดอกเบี้ยส าหรบักรณีอื่นที่ไม่ใช่การคดิดอกเบี้ยหนี้สนิเชื่อ หมายความถึง อตัรา
ดอกเบีย้สงูสุดกรณีปกต ิส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อเพื่อการประกอบธุรกจิประเภทลกูคา้สนิเชื่อทัว่ไป ทีธ่นาคารประกาศเรยีกเกบ็จากลูกคา้สนิเชื่อ
ของธนาคาร โดยหากธนาคารไดป้ระกาศก าหนดอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวหลายอตัรา กใ็หใ้ชอ้ตัราที่สงูสุดทีธ่นาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ๆ 
ซึง่ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.16 “อตัรำสูงสุดผิดเง่ือนไข”  
 1.16.1 ในกรณีสนิเชื่อเงนิสกุลบาท หมายความถึง อตัราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดช าระหนี้ หรอืผดิเงื่อนไข หรอืเกนิวงเงนิ
เบิกเกินบญัชี ส าหรบัเงนิให้สนิเชื่อเพื่อการประกอบธุรกจิประเภทลูกค้าสินเชื่อทัว่ไปหรอืประเภทลูกค้าสนิเชื่อเกษตรกร (แล้วแต่ว่าสนิเชื่อที ่
ผู้ขอใช้บริการได้รบัจากธนาคารเป็นเงินให้สินเชื่อส าหรบัลูกค้าประเภทใด) ที่ธนาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ๆ ซึ่งต่อไปอาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.16.2 ในกรณีสนิเชื่อเงินสกุลต่างประเทศ หมายความถึง อตัราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดช าระหนี้ ส าหรบัเงินให้สนิเชื่อ 
สกุลเงนิต่างประเทศ ตามทีธ่นาคาร หรอืหน่วยงานของรฐัทีก่ ากบัดูแลธนาคารประกาศก าหนด แต่ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่มปีระกาศอตัราดอกเบีย้
ดงักล่าวกใ็หใ้ชอ้ตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี แทน 
 1.16.3 ในกรณีอา้งองิอตัราสงูสดุผดิเงื่อนไขเพื่อการคดิดอกเบีย้ส าหรบักรณีอื่นทีไ่ม่ใชก่ารคดิดอกเบีย้หน้ีสนิเชื่อ หมายความถงึ 
อตัราดอกเบีย้สงูสุดกรณีผดินัดช าระหนี้ ส าหรบัเงนิใหส้นิเชื่อเพื่อการประกอบธุรกจิประเภทลูกคา้สนิเชื่อทัว่ไป ทีธ่นาคารประกาศเรยีกเกบ็
จากลูกคา้สนิเชื่อของธนาคาร โดยหากธนาคารได้ประกาศก าหนดอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวหลายอตัรา กใ็หใ้ชอ้ตัราทีสู่งสุดที่ธนาคารประกาศ
ก าหนดในขณะนัน้ ๆ ซึง่ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.17 “อตัรำ MLR” หมายความถงึ อตัราดอกเบี้ยส าหรบัลูกค้ารายใหญ่ชัน้ด ีประเภทเงนิกู้แบบมรีะยะเวลา (Minimum Loan Rate)  
ทีธ่นาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ ๆ ซึง่ต่อไปอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.18 “อตัรำ MOR” หมายความถึง อตัราดอกเบี้ยส าหรบัลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงนิเบกิเกนิบญัช ี(Minimum Overdraft Rate)  
ทีธ่นาคารประกาศก าหนดในขณะนัน้ ๆ ซึง่ต่อไปอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราวๆ ไป 
 1.19 “อตัรำ MRR” หมายความถึง อตัราดอกเบี้ยส าหรบัลูกคา้รายย่อยชัน้ด ี(Minimum Retail Rate) ที่ธนาคารประกาศก าหนดใน
ขณะนัน้ ๆ  ซึง่ต่อไปอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามทีธ่นาคารจะประกาศก าหนดเป็นคราว ๆ ไป 
 1.20 “อุปกรณ์เพื่อกำรท ำรำยกำร” หมายความถึง อุปกรณ์ส าหรบัผู้ขอใช้บรกิารใช้ประกอบหรอืใช้ร่วมในการท ารายการการใช้
บรกิารตามที่ธนาคารเหน็ชอบ เช่น เครื่องสร้างและแปลรหสั (Token) หรอืบตัรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) หรอือุปกรณ์อื่นใดที่ท าหน้าที่ 
ในลกัษณะท านองเดยีวกนั 
 
2. กำรใช้บริกำรและผลผกูพนัผูข้อใช้บริกำร 
 2.1 ในการใช้บรกิารของธนาคาร  และ/หรอื  ท ารายการการใช้บรกิาร และ/หรอื ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ผู้ขอใช้บรกิารจะต้อง
จดัท า และ/หรอื จดัสง่เอกสาร และ/หรอื ขอ้มูลใดๆ ใหแ้ก่ธนาคารตามทีก่ฎหมายหรอืตามที่ธนาคารก าหนด (หากม)ี ทัง้นี้ ภายในระยะเวลาที่
ธนาคารก าหนด นอกจากนี้ ธนาคารสงวนสทิธิท์ีจ่ะก าหนดใหผู้ข้อใชบ้รกิารจดัส่งเอกสาร และ/หรอื ขอ้มลูใดๆ ใหแ้ก่ธนาคารเพิม่เตมิตามแต่
ธนาคารจะเหน็สมควรดว้ย 
 2.2 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งก าหนดผูใ้ชง้าน อ านาจหน้าที ่และ/หรอื รหสัประจ าตวัของผูใ้ชง้านแต่ละราย ตามวธิกีารและเงื่อนไขทีธ่นาคาร
ก าหนด และกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงผูใ้ชง้าน ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารและเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนด  
 2.3 ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าผูใ้ชง้านแต่ละรายมอี านาจกระท าการแทนและในนามผูข้อใชบ้รกิาร และผูข้อใชบ้รกิารตกลงผูกพนัตาม
การด าเนินการใดๆ ของผูใ้ชง้านนัน้  
 2.4 หากมีการใส่รหัสประจ าตัวไม่ถูกต้องเกินกว่าจ านวนครัง้ที่ธนาคารก าหนด ธนาคารมีสิทธิที่จะระงบัการให้บริการส าหรับ  
รหสัประจ าตวันัน้ไดท้นัทโีดยธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
 2.5 รายการการใช้บรกิาร และ/หรอื ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ใดๆ ที่ท าขึน้ ให้ถือว่ามผีลใช้บงัคบัโดยถูกต้อง สมบูรณ์ ผูกพนัผูข้อใช้
บริการ และเป็นการด าเนินการโดยชอบและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และถือเป็นหลกัฐานแห่ง ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้ 
เป็นตน้ฉบบัเพื่อเป็นพยานหลกัฐานหรอืใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในรปูแบบอื่นใดในกระบวนพจิารณาใดๆ ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายได ้โดยที ่ 
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  2.5.1 ธนาคารไม่ต้องสอบถามไปยงัผู้ขอใช้บรกิาร หรอืตรวจสอบความถูกต้อง อ านาจ หรอืตวัตนของผู้ขอใช้บรกิาร  หรอื 
ตวัแทน หรอืผูใ้ชง้าน รวมทัง้ไม่ต้องตรวจสอบขอ้มูล ชื่อบญัชเีงนิฝาก และ/หรอื รายละเอยีดใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการการใชบ้ริการในครัง้
นัน้ๆ ว่าถูกตอ้งครบถว้นหรอืไม่ และ  
  2.5.2 ผูข้อใชบ้รกิาร หรอืตวัแทน หรอืผู้ใช้งาน ไม่ต้องท า และ/หรอื ลงนามในเอกสารอื่นใดอกี เวน้แต่ธนาคารจะก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่นโดยชดัแจง้ 
 2.6 ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้จากบริการของธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่ าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ อตัราดอกเบี้ย หรอืขอ้มูลอื่นใด เป็นขอ้มูลเบือ้งต้นและไม่ผูกพนัธนาคารจนกว่าธนาคารจะไดม้กีารยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยผูม้อี านาจของธนาคาร 
 2.7 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่า เมื่อธนาคารได้ด าเนินการตามค าขอใช้บริการ และ/หรอื รายการการใช้บรกิารแล้ว ถือว่าธนาคารได้
ใหบ้รกิารโดยถูกต้องครบถ้วนและมผีลผูกพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ และในกรณีทีเ่ป็นการขอใชส้นิเชื่อ ถือว่าผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัสนิเชื่อจาก
ธนาคารโดยถูกตอ้งครบถว้นและมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ 
 2.8 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการประมวลผลโดยระบบคอมพวิเตอร ์หรอืไมโครฟิลม์ หรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์หรอื สือ่ทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศประเภทใดๆ ทีธ่นาคารได้บนัทกึเป็นหลกัฐาน หรอืหนังสอื หรอืเอกสารหลกัฐานอื่นใดทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ตามสญัญาการใช้
บรกิาร หรอืที่เกี่ยวเนื่องหรอืเกี่ยวข้องกบัการใช้บรกิารของธนาคาร ตลอดจนเอกสารหรอืหลกัฐานแห่ งหนี้ใดๆ ที่ธนาคารจะได้จดัท าขึ้น 
เพื่อการดงักล่าว ไม่ว่าในครัง้ใด คราวใด และไม่ว่าที่มอียู่แล้วในขณะนี้หรอืที่จะได้ท าขึน้ในภายหน้ากต็าม มคีวามถูกต้องและมผีลผูกพนั 
ผูข้อใช้บรกิารทุกประการ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาการใช้บรกิารด้วย โดยยอมรบัให้ใช้เป็นต้นฉบบัเพื่อเป็นพยานหลกัฐาน หรอื 
ใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในรปูแบบอื่นใดในกระบวนพจิารณาใดๆ ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายได ้
 2.9 ในกรณีที่ธนาคารไม่ได้รับเงินหรือไม่สามารถหักบัญชีได้โดยครบถ้วนตามจ านวนที่ผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการ รวมกับ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายทีผู่้ขอใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลใดๆ ต้องช าระใหแ้ก่ธนาคาร ธนาคารตวัแทน และ/หรอื 
ธนาคารผู้ร ับเงิน ตามเงื่อนไขการให้บริการของธนาคาร ธนาคารตัวแทน และ/หรือ ธนาคารผู้ร ับเงิน ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธหรอืระงับ 
การใหบ้รกิารหรอืใหบ้รกิารโดยมเีงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัใดๆ ได ้ตามทีธ่นาคารเหน็สมควร 
 
3. กำรตรวจสอบผลกำรท ำรำยกำรและหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรกำรใช้บริกำร 
 เมื่อผูข้อใชบ้รกิารท ารายการการใชบ้รกิารครบถว้นตามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนดแลว้ ผูข้อใชบ้รกิารจะสามารถทราบผลการท า
รายการไดท้นัท ีหรอืตามระยะเวลาและเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนดส าหรบัแต่ละบรกิาร (แลว้แต่กรณี) และสามารถตรวจสอบยอ้นหลงั บนัทกึ 
(Download) และ/หรอื สัง่พมิพ ์(Print Out) ผลและหลกัฐานการท ารายการการใชบ้รกิารดงักล่าวได ้ดว้ยตนเองผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ช้
ในการท ารายการนัน้ๆ หรอืผ่านช่องทางหรอืวธิกีารอื่น ทัง้นี้ ตามเงื่อนไขและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด 
 
4. กำรเกบ็รกัษำรหสัประจ ำตวัและอปุกรณ์เพื่อกำรท ำรำยกำร 
 4.1 ผูข้อใชบ้รกิารต้องเกบ็รกัษารหสัประจ าตวัไวเ้ป็นความลบัและในทีป่ลอดภยั  โดยต้องไม่แจง้ เปิดเผย หรอืกระท าการใด อนัอาจ
ท าให้บุคคลอื่นใดทราบรหสัประจ าตวั และต้องด าเนินการด้วยความระมดัระวงัเพื่อให้มัน่ใจว่ารหสัประจ าตัวจะถูกใช้เพื่ อการเขา้ถึงระบบ
อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยผูข้อใชบ้รกิาร ตวัแทน หรอืผูใ้ชง้านเท่านัน้ 
 4.2 กรรมสทิธิใ์นอุปกรณ์เพื่อการท ารายการเป็นของธนาคาร  โดยผูข้อใชบ้รกิารต้องดูแลและรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา
และซ่อมแซมอุปกรณ์เพื่อการท ารายการตลอดระยะเวลาการใชง้าน  ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัแจง้จากธนาคาร หรอื เมื่อการใชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร
สิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ  ผูข้อใชบ้รกิารต้องสง่คนืใหแ้ก่ธนาคารในสภาพด ีหรอืชดใชร้าคาในกรณีอุปกรณ์เพื่อการท ารายการสญูหายหรอื
เสยีหายจนใชก้ารไม่ได ้ตามจ านวนเงนิทีธ่นาคารก าหนด (แลว้แต่กรณี)  
 4.3 ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งเกบ็รกัษาอุปกรณ์เพื่อการท ารายการไวเ้ป็นอย่างดใีนทีป่ลอดภยั และต้องใชต้ามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยผูข้อใชบ้รกิารตอ้งไม่น าอุปกรณ์เพื่อการท ารายการไปใชง้านเพื่อการอื่นใดทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของธนาคาร รวมทัง้ไม่มี
สทิธอินุญาตใหบุ้คคลอื่นใชง้าน และไม่มสีทิธกิระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นผลใหม้กีารน าอุปกรณ์เพื่อการท ารายการไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืตกอยู่
ภายใตก้ารครอบครองของบุคคลอื่น  
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 4.4 ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงขัน้ตอนการรักษาความปลอดภัย และระเบียบปฏิบั ต ิ
ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีธ่นาคารก าหนดอย่างเคร่งครดั รวมทัง้จะต้องด าเนินการใหบุ้คคลใดๆ ทีอ่ยู่ในความควบคุมดูแลของผูข้อใชบ้รกิารในทางใดๆ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้มต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าวโดยเคร่งครดัดว้ย หากผูข้อใชบ้รกิารไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไข
ขา้งตน้ ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทัง้ปวง  
 
5. กำรอำยดัหรอืระงบักำรใช้รหสัประจ ำตวัและ/หรอือปุกรณ์เพื่อกำรท ำรำยกำร 
 5.1 ในกรณีที่รหัสประจ าตัว และ/หรือ อุปกรณ์เพื่อการท ารายการช ารุด  สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งให้
หน่วยงานของธนาคาร  ซึ่งท าหน้าที่ในการก ากบัดูแลการให้บรกิารของธนาคารในประเภทนัน้ ๆ ทราบทนัที เพื่อขอระงบัรายการการใช้
บรกิารเฉพาะรายการทีธ่นาคารยงัไม่ไดก้ระท าการใดๆ ตามรายการการใชบ้รกิารดงักล่าว และ/หรอื ขออายดั หรอืระงบัการใชร้หสัประจ าตวั 
และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าว รวมทัง้ตอ้งท าหนงัสอืยนืยนัใหแ้ก่ธนาคารตามทีธ่นาคารก าหนด โดยธนาคารจะด าเนินการระงบั
รายการการใชบ้รกิารดงักล่าว และ/หรอื อายดัหรอืระงบัการใชร้หสัประจ าตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าวโดยเรว็ภายหลงั
จากทีไ่ดร้บัแจง้และไดร้บัหนงัสอืยนืยนัจากผู้ขอใชบ้รกิารดงักล่าว  
 5.2 ผูข้อใช้บรกิารยอมรบัว่าการใดๆ ที่ธนาคารได้ด าเนินการไปตามรายการการใช้บริการก่อนที่ธนาคารจะได้ระงบัรายการการใช้
บรกิาร และ/หรอื บรรดาการใดๆ เกีย่วกบัการใชบ้รกิารของธนาคารที่ไดก้ระท าโดยใช้รหสัประจ าตวั  และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการ
ก่อนที่ธนาคารจะได้อายดั หรอืระงบัการใช้รหสัประจ าตัว และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการดงักล่าว มผีลผูกพนัผู้ขอใช้บรกิารและผู้ขอใช้
บรกิารตกลงรบัผดิชอบรายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื การใด ๆ ดงักล่าวทุกประการ 
 5.3 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอระงบัรายการการใชบ้รกิาร และ/หรอื 
ขออายดัหรอืระงบั รหสัประจ าตวั และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการ รวมถงึค่าเสยีหายใดๆ อนัเกีย่วเนื่องจากการทีธ่นาคารไดด้ าเนินการ
ดงักล่าวทัง้สิน้ทุกประการ 
 
6. กำรเปล่ียนแปลงหรอืระงบัหรอืยกเลิกรำยกำรกำรใช้บริกำรท่ีได้ส่งให้แก่ธนำคำรแล้ว 
 เมื่อผูข้อใชบ้รกิารไดจ้ดัสง่รายการการใชบ้รกิารใหแ้ก่ธนาคารแลว้ ผูข้อใชบ้รกิารจะไม่สามารถเปลีย่นแปลงหรอืระงบัหรอืยกเลกิรายการ
การใช้บรกิารนัน้ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นรายการการใช้บรกิารที่เป็นการท าค าสัง่ไว้ล่วงหน้า  ผู้ขอใช้บริการอาจท าการเปลี่ยนแปลง หรือ 
ระงบัหรอืยกเลกิรายการการใช้บรกิารนัน้ก่อนวนัที่ธนาคารจะได้กระท าการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามรายการการใช้
บรกิารนัน้ได ้ทัง้นี้ ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนดส าหรบัรายการการใชบ้รกิารแต่ละประเภทนัน้ๆ 
 
7. กำรด ำเนินกำรในกรณีพบข้อผิดพลำดในกำรให้บริกำร 
 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิารพบว่ามขีอ้ผดิพลาดใด ๆ ในการใหบ้รกิารเกดิขึน้ ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานของธนาคารทีร่บัผดิชอบ
บรกิารนัน้ๆ ทราบโดยเรว็ โดยอย่างน้อยตอ้งแจง้ขอ้มูลเกีย่วกบัวนัและเวลาทีท่ ารายการ สถานทีต่ัง้ของเครื่องเทอรม์นิอล เลขทีบ่ญัชเีงนิฝาก 
และ/หรอื บญัชสีนิเชื่อ (ถ้าม)ี ของผูข้อใชบ้รกิารและของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ประเภทของรายการ จ านวนเงนิทีโ่อนเขา้หรอืออก จ านวน/มูลค่าทีเ่ขา้
ท ารายการการใชบ้รกิาร รวมทัง้ขอ้มลูอื่นใดทีเ่กีย่วกบัการท ารายการการใชบ้รกิารทีม่ขีอ้ผดิพลาดดงักล่าวตามทีธ่นาคารก าหนด  โดยธนาคาร
และผู้ขอใช้บรกิารจะร่วมมอืกนัด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและสอบสวนหาสาเหตุของขอ้ผดิพลาด  และร่วมมือกนัแก้ไขข้อผดิพลาด
ดงักล่าวโดยเรว็  โดยธนาคารจะแจง้ผลการด าเนินการดงักล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบตามวธิกีารและช่องทางทีธ่นาคารก าหนด เช่น โทรศพัท ์
ไปรษณีย ์หรอือเีมล  
 
8. กำรขอใช้บริกำรในกรณีกำรส่ือสำรหรอืระบบอิเลก็ทรอนิกสข์ดัข้อง 
 ในกรณีทีม่คีวามขดัขอ้งเกีย่วกบัการสื่อสารหรอืระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืธนาคารไม่สามารถใหบ้รกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ดไ้ม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ ธนาคารอาจยนิยอมให้ผู้ขอใช้บรกิารสามารถขอใช้บรกิาร หรอืท ารายการ โดยการติดต่อกบัธนาคารผ่านทางช่องทางหรอื
วธิกีารอื่นใดตามทีธ่นาคารเหน็สมควรภายใตแ้ผนการด าเนินงานในกรณีฉุกเฉิน (Business Continuity Plan) ของธนาคารส าหรบับรกิารนัน้ๆ 
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ทัง้นี้ ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าการใช้บรกิาร และ/หรอื การท ารายการ ผ่านทางช่องทางหรอืวธิีการอื่นใดดงักล่าวนัน้ เป็นการใช้บรกิารตาม
สญัญาการใชบ้รกิารดว้ย  
 
9. กำรใช้บริกำรอ่ืน ๆ นอกจำกท่ีระบุในค ำขอใช้บริกำร 
 ผูข้อใช้บรกิารตกลงว่า ในกรณีทีผู่้ขอใชบ้รกิารได้มกีารส่งรายการการใชบ้รกิารใหธ้นาคารด าเนินการเพื่อให้บรกิาร ส าหรบับรกิารหนึ่ง
บรกิารใด และ/หรอื บรกิารเสรมิใด ๆ ทีธ่นาคารไดจ้ดัให้มขีึน้ แต่ไม่ใช่บรกิารที่ได้ระบุไว้ในค าขอใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงให้ธนาคาร 
มสีทิธดิ าเนินการตามรายการการใชบ้รกิารดงักล่าวหรอืไม่กไ็ด ้ตามทีธ่นาคารเหน็สมควร และในกรณีทีธ่นาคารไดด้ าเนินการตามรายการใช้
บรกิารดงักล่าว ผูข้อใชบ้รกิารตกลงผูกพนัตามรายการการใชบ้รกิารดงักล่าว เงื่อนไขของสญัญาการใชบ้รกิาร และเงื่อนไขการใชบ้รกิารนัน้ๆ 
รวมทัง้ตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายตลอดจนด าเนินการใดๆ ส าหรบัการใชบ้รกิารตามรายการการใชบ้รกิารนัน้ๆ ตามที่
ธนาคารก าหนดทุกประการ 
 
10. สิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 
 10.1 ผูข้อใช้บรกิารตกลงว่าจะไม่ใช้ระบบอิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อวตัถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสญัญาการใช้
บริการเท่านัน้ ทัง้นี้  ธนาคารจะไม่รบัผิดชอบในความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมของข้อมูล ข้อความ ภาพ ซอฟท์แวร์  
สื่อมลัติมีเดยีและเนื้อหาอื่นๆ ของบุคคลภายนอกที่ปรากฏบนระบบอิเลก็ทรอนิกส์ แต่ให้เป็นความรบัผดิชอบของผู้ขอใช้บรกิารที่จะต้อง
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบรูณ์ และความเหมาะสมดงักล่าวเอง 
 10.2 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยอมรบัว่าระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละขอ้มูลที่อยู่บนระบบอเิลก็ทรอนิกสไ์ดร้บัความคุม้ครองโดยกฎหมาย
ลิขสิทธิ ์และ/หรือ กฎหมายเกี่ยวกับทรพัย์สินทางปญัญาใดๆ ทัง้นี้ ธนาคาร และ/หรือ บุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) ยงัคงไว้ซึ่งสิทธิ 
ความเป็นเจา้ของ  สทิธ ิและ/หรอื ผลประโยชน์ทัง้หลายทัง้ปวงในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
  อนึ่ง การที่ผู้ขอใช้บริการได้รับสิทธิในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มิได้ถื อเป็นการโอนกรรมสิทธิห์รือสิทธิใดๆ ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ และในกรณีมีการกระท าใดๆ กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการอ้างอิง หรือใช้ข้อมูลจากระบบ
อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยมไิดร้บัอนุญาตหรอืมชิอบดว้ยกฎหมาย ผูข้อใชบ้รกิารตกลงรบัผดิชอบต่อธนาคาร และ/หรอื บุคคลภายนอก (แลว้แต่กรณี) 
 
11. หน้ำท่ีในกำรช ำระเงินหรอืคืนเงินของผูข้อใช้บริกำร  
 11.1 กรณีทีก่ารใชบ้รกิารมผีลใหต้อ้งหกัเงนิ หรอืโอนเงนิ หรอืด าเนินการอย่างใดๆ กบับญัชเีงนิฝากของผู้ขอใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิาร
ตกลงใหธ้นาคารด าเนินการดงักล่าวกบับญัชเีงนิฝากทุกประเภทของผูข้อใชบ้รกิารทีม่อียู่กบัธนาคารไดท้นัท ีตามทีต่กลงกนัระหว่างธนาคาร
กบัผูข้อใชบ้รกิาร และตามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด  
 11.2 ในกรณีที่มีการน าฝากหรอืโอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากของผู้ขอใช้บรกิารโดยผดิพลาด ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม  หรอื กรณีที่ม ี
การโอนเงินจากบญัชีเงนิฝาก หรือบัตรเครดติ หรอืบตัรอเิล็กทรอนิกสใ์ดๆ ของลูกค้าของธนาคารไปยงับญัชีเงนิฝากของผู้ขอใช้บรกิาร 
โดยทุจรติ ฉ้อฉล หรอืดว้ยเหตุอื่นใด อนัควรสงสยัว่ามมีูลอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย และ/หรอื โดยทีลู่กคา้ของธนาคารดงักล่าวมไิดม้สี่วนรูเ้หน็ 
ยนิยอม หรอืมขีอ้ตกลงหรอืภาระผูกพนัใดๆ ทีจ่ะต้องช าระเงนิใหแ้ก่ผูข้อใช้บรกิาร ผู้ขอใชบ้รกิารตกลงคนืเงนิจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร 
และ/หรอื ลูกคา้ของธนาคารดงักล่าว โดยยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิออกจากบญัชเีงนิฝากของผู้ขอใชบ้รกิารคนืไดท้นัท ีโดยไม่ต้องขอความ
ยนิยอมจากผูข้อใชบ้รกิารหรอืแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ  
 11.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ ดอกเบี้ย ค่าเบี้ยประกันภัย รวมทัง้ค่าใช้จ่า ยในการด าเนินการ หรือ 
เงนิจ านวนใด ๆ อนัเกีย่วกบับรกิารของธนาคารภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิารใหแ้ก่ธนาคารตามอตัราและเงื่อนไขทีธ่นาคารก าหนดในขณะนัน้ๆ 
ซึ่งต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารก าหนดเป็นคราวๆ ไป โดยธนาคารจะประกาศหรอืแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิารทราบล่วงหน้า 
(แลว้แต่กรณี)  
  ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงช าระเงนิตามวรรคหนึ่งขา้งตน้ รวมทัง้ตน้เงนิ ค่าใชจ้่าย ค่าเสยีหาย ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืเงนิจ านวนใด ๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารจะตอ้งช าระใหแ้ก่ธนาคาร โดยใหธ้นาคารหกัจ านวนเงนิดงักล่าวจากบญัชเีงนิฝากทุกประเภทของผูข้อใช้
บรกิารทีม่อียู่กบัธนาคารไดท้นัท ีหรอืช าระตามวธิกีารและเงื่อนไขอื่นใดตามทีธ่นาคารก าหนด  
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 11.4 ในกรณีทีธ่นาคารไม่ไดร้บัช าระเงนิ ไม่ไดร้บัการชดใชเ้งนิ หรอืคนืค่าเงนิทีเ่กดิขึน้จากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการการใช้
บรกิาร และ/หรอื เงนิจ านวนใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิาร  ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลอื่นใดตอ้งช าระหรอืคนืใหแ้ก่ธนาคารอนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิาร
ตามสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงนิดงักล่าวจากบญัชเีงนิฝาก หรอืเงนิจ านวนใดๆ ของ
ผูข้อใช้บรกิารที่มอียู่กบัหรอืมสีทิธเิรยีกรอ้งหรือเรยีกคนืจากธนาคาร และ/หรอื น าไปลงจ่ายในบญัชเีดนิสะพดัโดยถือเป็นหนี้เบกิเงนิเกนิบญัช ี
โดยผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมเสยีดอกเบีย้ทบต้นของเงนิจ านวนดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญากูเ้บกิเงนิเกนิบญัชี
หรอืบญัชเีดนิสะพดัดงักล่าว ตามจ านวนเงนิทีต่้องช าระหรอืคนื ตามขัน้ตอนและวธิกีารทีธ่นาคารก าหนด เพื่อช าระหนี้ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคาร
ไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูข้อใชบ้รกิารอกี  
  ในกรณีทีเ่งนิในบญัชเีงนิฝาก หรอืเงนิจ านวนใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิาร ไม่มใีหห้กั หรอืมแีต่ไม่พอใหห้กัช าระหนี้ไดค้รบถ้วน และ/หรอื 
ธนาคารไม่สามารถน าไปลงจ่ายในบญัชีเดินสะพัด ผู้ขอใช้บรกิารตกลงช าระเงนิจ านวนดงักล่าวให้แก่ธนาคารทนัทีที่ธนาคารได้แจ้งเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรแก่ผู้ขอใช้บรกิาร พร้อมดอกเบี้ยของจ านวนเงนิที่ไม่ช าระ หรอืช าระไม่ครบถ้วนดงักล่าว ในอตัราสูงสุดผดิเงื่อนไข ทัง้นี้  
นบัตัง้แต่วนัครบก าหนดช าระเงนิเป็นตน้ไป จนกว่าผูข้อใชบ้รกิารจะช าระเงนิจ านวนดงักล่าว ใหแ้ก่ธนาคารจนเสร็จสิน้ครบถว้น 
 11.5 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัว่า ในกรณีทีธ่นาคารไดด้ าเนินการไปตามค าขอใชบ้รกิาร และ/หรอืรายการการใชบ้รกิาร ของผูข้อใช้
บรกิารแลว้ ธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีธ่นาคารไดร้บัช าระไวแ้ลว้ไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ ทัง้สิน้ 
 11.6 การช าระเงนิใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาการใชบ้รกิาร จะต้องปราศจากภาระผูกพนั ขอ้โต้แยง้ ขอ้จ ากดั หรอืเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ 
รวมทัง้ผูข้อใชบ้รกิารไม่มสีทิธหิกักลบลบหนี้    
 11.7 การช าระ หรือการโอนเงินใดๆ  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางอื่นของธนาคารภายใต้สัญญาการใช้บริการ 
ให้อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย และ/หรอื ข้อตกลงใดๆ ของธนาคารที่มกีบัองค์กรหรอืหน่วยงานของรฐัไม่ว่าของประเทศไทยหรอืของ
ประเทศอื่น เช่น  ใหธ้นาคารมสีทิธหิกัเงนิตามอตัราภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย และ/หรอื ขอ้ตกลงดงักล่าว ก่อนช าระหรอืโอน
เงนินัน้ใหแ้ก่หรอืตามค าสัง่ของผูข้อใชบ้รกิาร โดยธนาคารไม่ตอ้งเพิม่เงนิเพื่อชดเชยการหกัเงนิดงักล่าว  
  นอกจากนี้ ตราบเท่าทีธ่นาคารมหีน้าทีท่ีจ่ะต้องด าเนินการภายใต้กฎหมาย และ/หรอื ขอ้ตกลงใด ๆ ของธนาคารทีม่กีบัองคก์ร
หรอืหน่วยงานของรฐัตามวรรคแรก ธนาคารมสีทิธ ิตรวจสอบและเกบ็ขอ้มูลของผู้ขอใช้บรกิาร และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่องคก์รหรอื
หน่วยงานดงักล่าว 
 
12. ค ำรบัรองของผูข้อใช้บริกำร 
 ผูข้อใช้บรกิารขอรบัรองต่อธนาคาร ดงัต่อไปนี้ (โดยถือเป็นการรบัรองอย่างต่อเนื่อง และให้ถือว่าผูข้อใช้บรกิารได้ให้ค ารบัรองเหล่านี้  
ทุกครัง้ทีม่กีารเขา้ท ารายการการใชบ้รกิาร) 
 12.1 ผูข้อใชบ้รกิารมคีวามสามารถตามกฎหมายและมอี านาจในการเขา้ท าและปฏบิตัติามหน้าทีภ่ายใตส้ญัญาการใชบ้รกิาร 
 12.2 การที่ผู้ขอใช้บริการเข้าท าและปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สญัญาการใช้บริการ ไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือขดัแย้งกับกฎหมายใดๆ  
ทีใ่ชบ้งัคบักบัผูข้อใชบ้รกิาร เอกสารจดัตัง้ของผูข้อใชบ้รกิาร หรอืขอ้จ ากดัตามสญัญาใด ๆ ซึง่ผกูพนัหรอืมผีลกระทบต่อผูข้อใชบ้รกิาร 
 12.3 ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัอนุญาตและความยนิยอมทีจ่ าเป็นทัง้ปวงส าหรบัการเขา้ท าและปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาการใชบ้รกิาร 
 12.4 ไม่มเีหตุผดินัดตามสญัญาการใชบ้รกิารซึ่งไดเ้กดิขึน้หรอืด าเนินอยู่ และไม่มเีหตุผดินัดดงักล่าวซึง่อาจเกดิขึน้จากการทีผู่้ขอใช้
บรกิารอาจท าหรอืปฏบิตัติามสญัญาการใชบ้รกิาร 
 12.5 ผูข้อใชบ้รกิารจะใชบ้รกิารของธนาคารตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้ก าหนดของแต่ละบรกิารทีธ่นาคารก าหนดเท่านัน้  
 12.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ที่จะมี  
การแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าทุกประการ  
 
13. เหตผิุดนัด 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่า เมื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่งดงัจะกล่าวต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารตกเป็นผูผ้ดินดัผดิเงื่อนไข คอื 
 13.1 เมื่อผูข้อใชบ้รกิารไม่ช าระต้นเงนิ ดอกเบีย้ ตามจ านวน และ/หรอื ตามก าหนดเวลาที่ระบุไวใ้นสญัญาการใชบ้รกิาร หรอืเอกสาร
สญัญาอื่นใดทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสญัญาการใชบ้รกิาร 



 

   ข้อก ำหนดทัว่ไปของบริกำร SCB Transaction Banking 

 

GeneralTC_V02_20180529 SCB Transaction Banking – General Terms & Conditions หนา้ 8 / 13  

 13.2 เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัจะกล่าวต่อไปนี้ เกิดขึ้น และธนาคารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็น
สาระส าคัญ และเป็นกรณีผิดนัดผิดเงื่อนไขตามสญัญาการใช้บริการ ซึ่งธนาคารได้ส่งหนังสอืแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงกรณีผิดนัด  
ผดิเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 
  13.2.1 เมื่อผูข้อใชบ้รกิารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบยีบ ขอ้ก าหนดและกฎเกณฑท์างการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื ทีธ่นาคารก าหนด 
  13.2.2 เมื่อผูข้อใชบ้รกิารไม่ปฏบิตัิหรอืปฏบิตัผิดิขอ้ตกลง หรอืเงื่อนไขใดๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาการใช้บรกิารไม่ว่าขอ้หนึ่ง  
ขอ้ใดกต็าม 
  13.2.3 เมื่อผูข้อใชบ้รกิารไม่ช าระเงนิค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิจ านวนใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท า
รายการการใช้บรกิาร หรอืจ านวนเงนิใด ๆ ที่ถึงก าหนดช าระภายใต้สญัญาการใช้บรกิารหรอืเงนิจ านวนใดกต็าม  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความชอบดว้ยกฎหมาย ความสมบรูณ์ของบรกิารหนึ่งบรกิารใดภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิาร  
  13.2.4 เมื่อปรากฏว่า หลกัฐาน เอกสารที่ผูข้อใชบ้รกิารมอบให้แก่ธนาคารมขีอ้ความเทจ็ หรอืเป็นเอกสารปลอม  หรอืไม่มผีล
บงัคบัตามกฎหมาย  
  13.2.5 เมื่อผู้ขอใช้บรกิารผิดนัดไม่ช าระหนี้สินอื่นใดที่มีอยู่กับธนาคาร และ /หรือ ถูกฟ้องร้องด าเนินคดี หรือมีเหตุการณ์ 
อื่นใดทีธ่นาคารเหน็ว่าอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อการด าเนินการหรอืสถานะการเงนิของผูข้อใชบ้รกิาร  
  13.2.6 เมื่อผูข้อใชบ้รกิารตกเป็นผูม้หีนี้สนิลน้พน้ตวั ถูกพทิกัษ์ทรพัย ์ถูกเจา้พนกังานยดึหรอือายดัทรพัย ์มกีารรอ้งขอใหฟ้ื้นฟู
กจิการ กระท าการใดอนัอาจเป็นเหตุใหถู้กฟ้องลม้ละลาย ถูกรอ้งขอใหล้ม้ละลาย ถูกรอ้งขอใหฟ้ื้นฟูกจิการ หรอืยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการของ
ตนเอง หรอืกระท าการประนอมหนี้  
  13.2.7 เมื่อสนิคา้ภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิารเกดิความเสยีหาย บุบสลาย สญูหาย หรอืเสือ่มราคา ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น  
  13.2.8 เมื่อผู้ค ้าประกัน และ/หรือ ผู้จ านองทรพัย์สนิเป็นประกันการช าระหนี้ที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคารตามสญัญา  
การใช้บรกิาร (ถ้ามี) ได้ยกเลิกการค ้าประกนั และ/หรือ การจ านองดังกล่าว หรือไม่ให้ความร่วมมือหรือความยินยอมในการที่ธนาคาร  
ไดผ้่อนเวลา ผ่อนผนัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาการใชบ้รกิาร หรอืผ่อนปรนเงื่อนไขในการช าระหนี้ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิาร 
  13.2.9 ผูข้อใชบ้รกิารกระท าหรอืยนิยอมใหม้กีารกระท าการใดอนัเป็นเหตุใหบุ้คคลใด ใชบ้รกิารหรอืใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสใ์น
ลกัษณะทีไ่ม่เหมาะสม หยาบคาย เป็นการละเมดิ ดหูมิน่ หมิน่ประมาท ขม่ขู่ ละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา ขอ้ผกูพนัทีเ่กีย่วกบัการรกัษา
ความลบั หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืขอ้ก าหนดใดๆ ของหน่วยงานทีม่อี านาจก ากบัดูแลการด าเนินการเกี่ยวกบับรกิาร
ของธนาคาร และ/หรอื การด าเนินกจิการของผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื ธนาคาร 
  13.2.10 ผูข้อใช้บรกิารกระท าการโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออนัส่งผลใหม้กีารปล่อยไวรสัซอฟต์แวร ์หรอื  โปรแกรมรบกวน
อื่นๆ เขา้สู่ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืกระท าการใด ๆ ที่รบกวนหรอืท าให้บุคคลอื่นไม่สามารถใชบ้รกิารของธนาคารหรอืไม่ สามารถใช้ระบบ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ดต้ามปกต ิหรอืสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการใหบ้รกิารตามปกตหิรอืระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร 
  13.2.11 ค ารบัรองใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดใ้หห้รอืถอืว่าได้ใหไ้วไ้ม่ถูกต้องหรอืท าให้เขา้ใจผดิในสาระส าคญั ณ เวลาที่ค ารบัรอง
ดงักล่าวไดถู้กใหไ้ว ้
 
14. กำรระงบักำรให้บริกำรชัว่ครำว กำรยกเลิกกำรให้บริกำร และกำรบอกเลิกสญัญำกำรใช้บริกำร 
 14.1 ผู้ขอใช้บรกิารมสีทิธใิช้บรกิารของธนาคารโดยจ ากดัตามวนัและเวลาที่ธนาคารก าหนดเท่านัน้ และมสีทิธใิช้บรกิารได้ภายใต้
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาการใช้บริการ และ/หรอื ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจ และ/หรอื ธนาคารก าหนด ทัง้นี้ ธนาคารมสีทิธกิ าหนดขอ้ปฏบิตัิบงัคบัแก่ผู้ขอใชบ้รกิารส าหรบัการใช้
บรกิารในแต่ละบรกิาร และ/หรอื แต่ละครัง้เป็นคราวๆ ไปกไ็ด ้ 
 14.2 ธนาคารมสีทิธฝิา่ยเดยีวและโดยเดด็ขาดทีจ่ะปฏเิสธไม่ใหบ้รกิารหรอืใหบ้รกิารโดยมเีงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัใดๆ ส าหรบัการขอใช้
บรกิารในครัง้หนึ่งครัง้ใดได ้โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า  
 14.3 ธนาคารมีสิทธิฝ่ายเดียวและโดยเด็ดขาดที่จะระงับการให้บริการชัว่คราวเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาบริการหรือระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์หรอืด้วยเหตุอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร ตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด หรอืเปลี่ยนแปลงวนั และ/หรอื เวลา  และ/หรือ 
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รายละเอยีดในการใหบ้รกิาร และ/หรอื ประเภทบรกิาร หรอืยกเลกิการใหบ้รกิารของธนาคารบรกิารหนึ่งบริการใด หรอืทัง้หมด หรอืบอกเลกิ
สญัญาการใชบ้รกิารเมื่อใดกไ็ด ้โดยแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เวน้แต่ในกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี้ธนาคารมสีทิธิ
ระงบัหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารหรอืบอกเลกิสญัญาการใชบ้รกิารไดท้นัท ีโดยไม่จ าตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ขอใชบ้รกิาร  
  14.3.1 มเีหตุผดินดัไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึ่งตามสญัญาการใชบ้รกิารเกดิขึน้ 
  14.3.2 ธนาคารเหน็ว่ากจิการหรอืการด าเนินกจิการของผูข้อใชบ้รกิาร อาจเป็นการขดัต่อกฎหมาย หรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรอื
ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
  14.3.3 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ามพีฤติการณ์น่าเชื่อว่ามกีารใชบ้รกิาร หรอืมกีารท ารายการการใชบ้รกิาร ที่อาจผดิกฎหมาย 
หรอืผดิกฎเกณฑข์อ้บงัคบัใดทีใ่ชก้บัธุรกรรมนัน้ หรอืโดยทุจรติหรอืโดยมชิอบไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นการกระท าของบุคคลใด
กต็าม 
  14.3.4 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ารายการการใช้บรกิารนัน้ มคีวามเกีย่วพนักบับุคคลใด (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล 
คณะบุคคล องคก์ร ประเทศ หรอืหน่วยงานใดๆ) ทีถู่กก าหนดใหเ้ป็นผูท้ีม่กีารกระท าอนัเป็นการก่อการรา้ย หรอืทีถู่กลงโทษ (sanction) หรอื
เกีย่วพนักบับุคคลทีถู่กลงโทษโดยองคก์ารสหประชาชาต ิสหภาพยุโรป ประเทศใดๆ หรอืโดยหน่วยงานใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม  
  14.3.5 ธนาคารสงสยัหรอืเหน็ว่ารายการการใชบ้รกิารนัน้อาจเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้งนิทีไ่ดม้าจาก หรอืน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงค์
ทีไ่ม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรอืกจิกรรมทีต่อ้งสงสยัว่าเป็นการฟอกเงนิ หรอืตามกฎหมายอื่น 
  14.3.6 ธนาคารตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืค าสัง่ของศาล พนกังานสอบสวน เจา้หน้าทีร่ฐั หรอืหน่วยงานทางการ  
  14.3.7 ความจ าเป็นอื่นใดซึง่ธนาคารเหน็ว่าไม่อาจแจง้ล่วงหน้าได้  
  ในกรณีตามวรรคก่อน ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะรายงานรายละเอยีดของรายการการใชบ้รกิารนัน้ต่อศาล พนักงานสอบสวน เจา้หน้าที ่
หรอืหน่วยงานของรฐั  
  อน่ึง ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิต่อผูข้อใชบ้รกิารหรอืบุคคลใดๆ ในการด าเนินการของธนาคาร
ดงักล่าวในขอ้ 14.3 นี้ แต่ประการใดทัง้สิน้  
 14.4 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการไม่ว่าบริการหนึ่งบริการใดหรือทุกบริการก็ตาม หรือบอกเลิกสญัญา 
การใชบ้รกิาร ตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  
 14.5 การระงบัการใหบ้รกิาร หรอืการยกเลกิการใหบ้รกิารหรอืการใชบ้รกิาร ไม่ท าใหส้ทิธแิละหน้าทีท่ ัง้หลายตามสญัญาการใชบ้รกิาร
หรอืรายการการใชบ้รกิารทีม่ผีลบงัคบัแลว้นัน้สิน้สดุลง  โดยยงัคงมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารและธนาคารอย่างสมบรูณ์ต่อไปจนกว่าจะไดม้กีาร
ด าเนินการตามสญัญาการใชบ้รกิารหรอืรายการการใชบ้รกิารดงักล่าวจนครบถว้น และธนาคารมสีทิธเิรยีกเกบ็เงินทีเ่กดิขึน้จากหรอืทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเขา้ท ารายการการใชบ้รกิาร รวมทัง้เงนิจ านวนใด ๆ อนัเกีย่วกบัการใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิารไดจ้นครบถว้น โดยใหน้ าขอ้ 11. 
ของขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร SCB Transaction Banking มาใชบ้งัคบั 
 
15. ควำมรบัผิดและข้อยกเว้นควำมรบัผิดของผูข้อใช้บริกำร 
 15.1 นอกจากค่าเสยีหาย และเงินจ านวนใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องรบัผดิชอบตามสญัญาการใช้บรกิารแล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลง
รบัผดิชอบชดใชค้วามเสยีหายดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่ธนาคาร และ/หรอื บุคคลใด ๆ ดว้ย  
  15.1.1 ค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่ องหรือที่เป็นผลสืบเนื่ องมาจากการที่ธนาคารได้ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการตามสัญญา 
การใชบ้รกิาร 
  15.1.2 หากธนาคาร และ/หรอื บุคคลใดได้รบัความเสยีหายเนื่องจากการที่ผู้ขอใช้บริการได้ใช้บริการหรอืด าเนินการใดๆ 
เกี่ยวกบัการใช้บรกิาร ผู้ขอใช้บรกิารตกลงรบัผดิชดใช้ความเสยีหายดงักล่าวทัง้สิน้ โดยหากธนาคารต้องรบัผิดชอบต่อบุคคลอื่นเพียงใด  
ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผดิชอบต่อธนาคารเพยีงนัน้ ตลอดจนค่าเสยีหายอื่น ๆ ทีธ่นาคารไดร้บัดว้ย  
  15.1.3 ค่าใชจ้่ายใด ๆ เกีย่วเน่ืองกบัการด าเนินการทางศาล ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและค่าใชจ้่ายที่
เกดิกบัธนาคารในการบงัคบัช าระหนี้  
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 15.2 ในการใช้บริการโอนเงนิผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการไม่ต้องรบัผิดชอบในกรณีมีความเสยีหายเกิดขึน้จากเหตุใด  
เหตุหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
  15.2.1 เกิดรายการการใช้บรกิารขึ้นก่อนที่ธนาคารจะได้ส่งมอบรหสัประจ าตัว  และ/หรอื อุปกรณ์เพื่อการท ารายการให้แก่ 
ผูข้อใชบ้รกิาร 
  15.2.2 เกดิรายการการใชบ้รกิารโดยมชิอบและมใิช่ความผดิของผูข้อใชบ้รกิาร 
  15.2.3 ธนาคารไม่ปฏบิตัติามค าขอ หรือค าสัง่ระงบัรายการการใช้บรกิาร หรอือายดัหรอืระงบัการใชร้หสัประจ าตวั และ/หรอื
อุปกรณ์เพื่อการท ารายการของผู้ขอใช้บรกิาร ที่ธนาคารได้รบัจากผู้ขอใช้บรกิารโดยถูกต้องตามสญัญาการใชบ้รกิารแล้ว และเกดิรายการ  
การใชบ้รกิารขึน้ 
 
16. ข้อยกเว้นควำมรบัผิดของธนำคำร 
 16.1 ธนาคารไม่ตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ผูข้อใชบ้รกิาร ผูร้บัเงนิ และ/หรอื บุคคลใดๆ ไม่ว่าในประการใดอนั
เน่ืองมาจากการที่ธนาคารไดร้ะงบัหรอืปฏเิสธการให้บรกิาร หรอืไดใ้ห้บรกิารหรอืด าเนินการไปตามรายการการใชบ้รกิารหรอืสญัญาการใช้
บรกิารหรอืขอ้มลูทีผู่ข้อใชบ้รกิารไดแ้จง้ไวต่้อธนาคาร เวน้แต่เป็นกรณีทีเ่กดิจากความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรงของธนาคาร 
 16.2 ธนาคารไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการ ผู้ร ับเงินและบุคคลใดๆ  ในความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่ อง  
ความเสยีหายพิเศษหรอืความเสยีหายโดยพฤติการณ์พิเศษ ในทุกกรณี เช่น ความสูญเสยีหรือความเสยีหายทางเศรษฐกิจ การสูญเสยี   
ผลก าไร รายได ้ค่าความนยิม โอกาสทางธุรกจิ หรอืผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บั เป็นตน้ ไม่ว่าจะเกดิจากเหตุใดๆ กต็าม ทัง้นี้ แมว้่าธนาคาร
จะทราบถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิความเสยีหายดงักล่าวแลว้กต็าม 
 16.3 ธนาคารไม่ต้องรบัผิดชอบในความผิดพลาด ความล่าช้าหรอืปญัหาทางเทคนิคหรือปญัหาอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อข้อมูล 
ทีจ่ดัใหม้ขีึน้บนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(ซึ่งรวมถงึอตัราแลกเปลีย่นเบือ้งต้นทีธ่นาคารอาจเขา้ท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศกบัผูข้อใชบ้ รกิาร  
ซึง่ปรากฏบนระบบอเิลก็ทรอนิกส)์ หรอืในความถูกตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืในเหตุอื่นใดทีม่ผีลท าใหธ้นาคารไม่ได้
รบัการสื่อสารทีผู่้ขอใชบ้รกิารส่งมายงัธนาคารผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสห์รอืได้รบัการสื่อสารดงักล่าวของผู้ขอใชบ้รกิารล่าชา้ โดยไม่ค านึงว่า 
ผูข้อใชบ้รกิารจะไดม้กีารสง่การสือ่สารดงักล่าวมายงัธนาคารภายในเวลาทีเ่หมาะสมหรอืไม่ ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าวธนาคารอาจ
ใหบ้รกิารหรอืไม่ใหบ้รกิาร หรอืเขา้ท าหรอืไม่เขา้ท ารายการการใชบ้รกิาร หรอืธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกสก์บัผูข้อใชบ้รกิารกไ็ด ้แลว้แต่ธนาคารจะ
เหน็สมควร 
 16.4 ธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบใดๆ ต่อผู้ขอใชบ้รกิาร และ/หรอื บุคคลใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่เกดิอุปสรรคหรอืความขดัขอ้งในการใช้
บรกิารหรอืการใหบ้รกิารหรอืการเขา้ท ารายการ หรอืมขีอ้มลูผดิพลาด เนื่องจากเกดิเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้ คอื 
  16.4.1 ผูข้อใชบ้รกิารมเีงนิในบญัชไีม่พอ หรอืถูกระงบัการใชว้งเงนิสนิเชื่อกบัธนาคาร 
  16.4.2 การโอนเงนิ และ/หรอื ช าระเงนินัน้ จะเป็นผลใหย้อดหนี้ในบญัชเีกนิกว่าวงเงนิสนิเชื่อทีผู่ข้อใชบ้รกิารตกลงกบัธนาคาร 
(ถา้ม)ี 
  16.4.3 อยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย  
  16.4.4 ธนาคารไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบถงึความขดัขอ้งของการโอนเงนิ และ/หรอื ช าระเงนิ และ/หรอื ใหบ้ริการ อยู่แลว้
ก่อนหรอืในขณะทีท่ ารายการโอนเงนิ และ/หรอื ช าระเงนิ และ/หรอื ใชบ้รกิารนัน้ 
  16.4.5 มีเหตุทางกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ ค าสัง่ของศาล หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่  
ของรฐัซึง่อาจจะสง่ผลกระทบต่อการใชบ้รกิารหรอืการใหบ้รกิารหรอืการเขา้ท ารายการหรอืปฏบิตัติามสญัญาการใชบ้รกิาร 
  16.4.6 มเีหตุผดินดัไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึ่งตามสญัญาการใชบ้รกิารเกดิขึน้ 
  16.4.7 มเีหตุสดุวสิยั  
 16.5 ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าในการใหบ้รกิารของธนาคารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์าจมกีารด าเนินการบางสว่นหรอืทัง้หมดผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์เครอืข่าย ฮารด์แวร์ และ/หรอื ซอฟต์แวรข์องผู้ให้บรกิารรายอื่น และตกลงว่าธนาคารไม่ต้องรบัผดิชอบในความล่าช้า ความ
บกพร่อง ความขดัข้อง การถูกรบกวน การไม่สามารถท างานได้อย่างปกติ การถูกขดัขวาง การเขา้สู่ระบบโดยไม่ได้รบัอนุญาต การถูก
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โจรกรรม เปลีย่นแปลง แกไ้ข ความไม่สมบรูณ์ ความไม่ถูกตอ้งซึง่เกดิจากระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เครอืขา่ย ฮารด์แวร ์และ/หรอื ซอฟทแ์วรไ์ม่ว่า
ของธนาคารหรอืของผูใ้หบ้รกิารรายอื่นดงักล่าวกต็าม 
 
17. กำรหกักลบลบหน้ี 
 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงและยนิยอมว่าธนาคารมสีทิธนิ าหนี้ และ/หรอื จ านวนเงนิใด ๆ ที่ธนาคารต้องหรอืจะต้องช าระให้แก่ผู้ขอใชบ้รกิาร  
ไม่ว่าจะเป็นหนี้หรอืเงนิที่ถึงก าหนดช าระแล้วหรอืจะถึงก าหนดช าระในภายหน้ากด็ี และไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มีวตัถุประสงค์แห่งหนี้ประเภท
เดยีวกนัหรอืต่างประเภทกนักด็ ีมาหกักลบลบหนี้กบัหนี้และจ านวนเงนิที่ผูข้อใชบ้รกิารจะต้องช าระใหแ้ก่ธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นหนี้หรอืเงนิที่
ครบก าหนดช าระแลว้หรอืจะครบก าหนดช าระในภายหน้า  โดยไม่ค านึงถงึสกุลเงนิ สถานทีช่ าระเงนิหรือสถานทีล่งบญัชขีองหนี้ดงักล่าว ทัง้นี้ 
ในการหกักลบลบหนี้ดงักล่าว หากหนี้และจ านวนเงนิเหล่านัน้เป็นหนี้สกุลเงนิต่างกนั ธนาคารมีสทิธทิีจ่ะท าการแปลงหนี้ และ/หรอื จ านวนเงนิ
เหล่านัน้เป็นสกุลเงนิบาท ตามอตัราแลกเปลีย่นปกตขิองธนาคารได้  ทัง้นี้  โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบล่วงหน้า และใหน้ าขอ้ 
11.4 ของขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร SCB Transaction Banking มาใชบ้งัคบั 
 
18. กำรรบัผิดรว่มกนัและแทนกนั 
 ในกรณีทีม่ผีูข้อใชบ้รกิารร่วมในการใชบ้รกิารของธนาคารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารหลกัและผู้ขอใชบ้รกิารร่วมทุกรายตกลง
ผกูพนัรบัผดิตามสญัญาการใชบ้รกิารร่วมกนัและแทนกนัต่อธนาคารและ/หรอืบุคคลใด ๆ (ถา้ม)ี อย่างลกูหนี้ร่วม 
 
19. กำรสละสิทธิ 
 ในกรณีที่ธนาคารละเลยไม่ใช้ หรอืล่าชา้ในการใช้สทิธ ิการแก้ไขเยยีวยา หรอืการใช้อ านาจใดๆ ภายใต้สญัญาการใชบ้รกิารในประการ
หนึ่งประการใดกต็าม จะไม่กระทบสทิธขิองธนาคารทีจ่ะเรยีกรอ้งใหก้ระท าการหรอืงดกระท าการอย่างใดๆ ภายใตส้ญัญาการใชบ้รกิารนัน้และ
การที่ธนาคารใช้สทิธ ิการแก้ไขเยยีวยา หรอืใช้อ านาจภายใต้สญัญาการใช้บรกิารเพยีงครัง้เดยีวหรอืแต่บางส่วน ไม่เป็นการจ ากดัตดัสทิธิ
ธนาคารทีจ่ะใชส้ทิธ ิการแกไ้ขเยยีวยา หรอือ านาจอื่นใด 
 
20. กำรโอนสิทธิและกำรว่ำจ้ำงหรอืมอบหมำยให้บุคคลภำยนอกให้บริกำร 
 20.1 สทิธใิด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ถอืเป็นการเฉพาะตวัของผูข้อใชบ้รกิาร ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารจะโอนสทิธ ิหรอื
น าไปก่อสทิธใินทางหลกัประกนั หรอืด าเนินการโดยประการใด ๆ ทีจ่ะมผีลในลกัษณะท านองเช่นนัน้ไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารก่อน 
 20.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสทิธิว่าจ้าง และ/หรือ มอบหมาย และ/หรอื ด าเนินการใดๆ ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นมา
ให้บรกิารส่วนหนึ่งส่วนใดตามสญัญาการใช้บรกิาร รวมถึงโอนสทิธแิละ/หรอืหน้าที่ของธนาคารตามสญัญาการใช้บรกิารได้ตามที่ธนาคาร
เหน็สมควร 
 20.3 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหธ้นาคารโอนสทิธ ิหน้าทีแ่ละผลประโยชน์ใด ๆ รวมทัง้หลกัประกนัตามสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ว่าทัง้หมด
หรอืบางส่วนใหแ้ก่บุคคลหรอืนิติบุคคลอื่นใดที่ธนาคารเหน็สมควรกไ็ด ้ทัง้นี้ ไม่ว่าเวลาใด ๆ กต็าม โดยเพยีงแต่แจง้การโอนเป็นหนังสื อให ้
ผูข้อใชบ้รกิารทราบเท่านัน้ และผูข้อใชบ้รกิารตกลงจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและทีจ่ าเป็นในการด าเนินการดงักล่าว ตลอดจนใหค้วามร่วมมอื
และด าเนินการใดๆ ทุกอย่างทุกประการ เพื่อใหก้ารโอนดงักล่าวส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
 
21. สญัญำกำรใช้บริกำรไม่ใช่ข้อสญัญำเพื่อประโยชน์บุคคลภำยนอก 
 21.1 ผูข้อใชบ้รกิารยอมรบัว่าสญัญาการใชบ้รกิาร ไม่ใช่ขอ้สญัญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 374 และไม่ก่อใหเ้กดิสทิธหิรอืความรบัผดิใดๆ ทีบุ่คคลภายนอกจะพงึเรยีกรอ้งจากธนาคารไดท้ัง้สิน้   
 21.2 ในกรณีทีบุ่คคลใดช าระค่าสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร โดยการน าเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากใดโดยผดิพลาด ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ผูข้อ
ใชบ้รกิารจะเจรจาท าความตกลงกบับุคคลดงักล่าวโดยตรงแต่ผูเ้ดยีว พรอ้มทัง้จะด าเนินการเรยีกรอ้งขอเงนิคนืเอง โดยทีผู่ข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื 
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บุคคลดงักล่าวไม่มสีทิธขิอใหธ้นาคารชดใชค้่าเสยีหาย และ/หรอื คนืค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ และ/หรอืเงนิ
อื่นใด (หากม)ี แต่อย่างใดทัง้สิน้ 
 
22. กำรบนัทึกกำรสนทนำ กำรบนัทึกและประมวลผลข้อมูลกำรใช้บริกำร 
 ผู้ขอใช้บริการรบัทราบและตกลงให้ธนาคารสามารถท าการบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บริการกบัธนาคาร และ/หรือ จัดเก็บ  
และ/หรอื บนัทกึ และ/หรอื ประมวลผลขอ้มลูเกีย่วกบัผูข้อใชบ้รกิาร และ/หรอื รายการการใช้บรกิาร และ/หรอื การด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการใชบ้รกิารของผูข้อใชบ้รกิาร เพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุงการบรกิารของธนาคาร และ/หรอื เพื่อการใดๆ ไดต้ามทีธ่นาคารเหน็สมควร 
และเพื่อเป็นหลกัฐานการบรกิารและรายการการใชบ้รกิาร แต่ทัง้นี้ ธนาคารไม่มหีน้าทีต่อ้งท า หรอืเกบ็รกัษาบนัทกึบทสนทนา และ/หรอื ขอ้มลู
ดงักล่าว ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใหค้วามยนิยอมอย่างเพกิถอนไม่ไดใ้นการยอมรบับนัทกึการสนทนาและขอ้มูลดงักล่าวเป็นพยานหลกัฐาน
และยนัผูข้อใชบ้รกิาร  และใหธ้นาคารใชบ้นัทกึการสนทนาและขอ้มูลดงักล่าวในกระบวนพจิารณาใดๆ หรอืตามทีธ่นาคารเหน็สมควร 
 
23. กำรรกัษำข้อมูลเป็นควำมลบัและกำรเปิดเผยข้อมูล 
 23.1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าจะเกบ็รกัษาขอ้มลูใดๆ ทีไ่ดรู้เ้น่ืองจากการใชบ้รกิารของธนาคารไวเ้ป็นความลบัโดยจะไม่เปิดเผยต่อบุคคล
ใดเป็นอนัขาด และจะไม่น าขอ้มูลใดๆ ดงักล่าวไปใชห้รอืแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรอืบุคคลใดทัง้สิน้ รวมทัง้จะด าเนินการใหล้กูจา้ง และ/
หรือ พนักงาน และ/หรือ ตัวแทน และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่รู้ข้อมูลดังกล่าว ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่ างเคร่งครดัด้วย ทัง้นี้ แม้ว่า 
การใชบ้รกิารจะไดส้ิน้สุดลงแลว้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม 
 23.2 ผูข้อใชบ้รกิารยนิยอมใหธ้นาคารเกบ็รวบรวม ใช้ ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลทางการเงนิ และ/หรอื ขอ้มูลใดๆ ของผู้ขอใชบ้รกิาร 
รวมทัง้ยนิยอมใหธ้นาคารสง่ โอน และ/หรอื เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของธนาคาร ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบ
ภายนอกของธนาคาร สถาบนัการเงนิ หน่วยงานราชการ ผูร้บัโอนสทิธเิรยีกรอ้ง และ/หรอื นิตบิุคคลหรอืบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สญัญา
หรอืมคีวามสมัพนัธด์ว้ย ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงคใ์นการวเิคราะหข์อ้มูล เสนอ ให ้ใช ้และ/หรอื ปรบัปรุง บรกิาร
หรอืผลติภณัฑ์ใดๆ และ/หรอื เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมทีอ่าจจะเกดิการทุจรติ ธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสยั และ/หรอื เพื่อวตัถุประสงค์
อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามโดยกฎหมาย และ/หรอื เพื่อปฏบิตัิตามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบของประเทศใดๆ ที่ใช้บงัคบักบัธนาคาร โดยให้ความ
ยนิยอมนี้มอียู่ แมว้่าจะไดม้กีารยกเลกิการใชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑน์ี้แลว้ หรอืผูข้อใชบ้รกิารจะไม่ไดใ้ชบ้รกิารหรอืผลติภณัฑแ์ลว้ก็ตาม 
 23.3 ธนาคารไม่ต้องรบัผิดในความเสยีหายใดๆ ที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ค านึงถึงว่าจะเกิดจากการให้ข้อมูล 
ทีค่ลาดเคลื่อนต่อความจรงิ การละเวน้ ความล่าชา้หรอืเหตุอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 
 
24. กำรแก้ไขสญัญำกำรใช้บริกำรและกำรปรบัปรงุระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
 24.1 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บรกิารเปลี่ยนแปลงขอ้มูลใด ๆ เกี่ยวกบัการใช้บรกิารของธนาคาร ที่อยู่ ที่ตัง้ส านักงาน เลขหมายโทรศพัท ์ 
โทรสาร  อเีมล หรอืผูต้ดิต่อของผูข้อใชบ้รกิาร ผูข้อใชบ้รกิารต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้หน่วยงานของธนาคารที่รบัผดิชอบบรกิารนัน้ ๆ 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
 24.2 ธนาคารมีสทิธิก าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมวงเงินการท ารายการรวมสูงสุดต่อวนัหรือต่อครัง้ในการใช้บริการ  
ของธนาคารไดต้ามทีธ่นาคารเหน็สมควร  
 24.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสทิธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ค่าธรรมเนียม 
ค่าบรกิาร และคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการใชบ้รกิารตามสญัญาการใชบ้รกิาร ไดต้ามทีธ่นาคารเหน็สมควร โดยธนาคารจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ
ล่วงหน้าก่อนทีก่ารแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั โดยมหีนงัสอืแจง้ไปยงัผูข้อใชบ้รกิาร หรอืประกาศเป็นการทัว่ไป 
หรอืประกาศบนเวบ็ไซต์ของธนาคาร และ/หรอื เว็บไซต์อื่นที่ธนาคารจะได้ก าหนดหรอืเปลี่ยนแปลงในภายหน้า (ถ้ามี) ซึ่งผู้ขอใช้บรกิาร
สามารถเรยีกดู และ/หรอื บนัทกึ (save) และ/หรอื พมิพ์ออก (print out) จากเวบ็ไซตด์งักล่าวไดด้ว้ยตนเองในขณะนี้หรอืในภายหน้าได ้และ
ตกลงยนิยอมผกูพนัปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดงักล่าว รวมทัง้ทีจ่ะไดม้กีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิในภายหน้า ทัง้นี้ ผูข้อใช้
บรกิารรบัทราบและตกลงว่าผู้ขอใช้บรกิารมีหน้าที่ต้องติดตาม อ่าน และยอมรบัผูกพนัปฏิบตัิตามการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเพิ่มเติมที่
ธนาคารประกาศล่าสดุทุกประการ 
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  กรณีการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิตามวรรคก่อนมผีลใหผู้ข้อใชบ้รกิารต้องเสยีค่าใชจ้่ายหรอืมภีาระเพิม่ขึน้ หากธนาคาร
ไม่ไดร้บัแจง้คดัคา้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูข้อใชบ้รกิารภายใน 15 วนันับแต่วนัทีใ่นหนังสอืแจง้ หรอืวนัทีล่งประกาศแกไ้ข เปลีย่นแปลง 
หรอืเพิม่เตมิดงักล่าวนัน้ ใหถ้อืว่าผูข้อใชบ้รกิารไม่คดัคา้นการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 
 24.4 ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ พัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารเห็นสมควร  
โดยเป็นหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการที่จะต้องจดัการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และระบบการสื่อสารของผู้ขอใช้บรกิาร  
ใหร้องรบัและสามารถใชง้านร่วมกบัระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคาร 
 
25. กำรบงัคบัใช้สญัญำกำรใช้บริกำร 
 25.1 สญัญาการใช้บรกิารเป็นขอ้ตกลงทัง้หมดระหว่างผู้ขอใช้บรกิารและธนาคาร และให้ใชบ้งัคบัแทนสญัญา ขอ้ตกลง หรอืบนัทึก
ความเข้าใจที่เคยมีขึ้นก่อนหน้าน้ีระหว่างทัง้สองฝ่าย ทัง้น้ี ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตนตามสญัญาการใช้บรกิาร รวมถึงบรรดาข้อมูล 
ขอ้ความและขอ้ก าหนดทีป่รากฏ แสดง และ/หรอื มอียู่ และ/หรอื ทีธ่นาคารจะไดป้ระกาศก าหนดบนระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ุกประการ 
  ทัง้น้ี ขอ้ความในวรรคก่อนไม่เป็นการลบลา้งสทิธ ิและ/หรอื หน้าทีท่ีคู่่สญัญาแต่ละฝ่ายมอียู่ต่อกนัอนัเน่ืองมาจากการใดๆ อนัได้
กระท าไปตามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืบนัทกึความเขา้ใจทีเ่คยมขีึน้ก่อนหน้านี้ดงักล่าว 
 25.2 กรณีส่วนใดส่วนหนึ่งของสญัญาการใช้บรกิาร ไม่ว่าฉบบัใดๆ ตกเป็นโมฆะ หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรอืไม่มผีลบงัคบัใชต้าม
กฎหมาย หรอืไม่สมบรูณ์ดว้ยประการใดๆ ใหส้ญัญาสว่นอื่นยงัคงมผีลสมบรูณ์และบงัคบัใชไ้ดต่้อไปตามกฎหมาย 
 25.3 กรณีขอ้ก าหนดทัว่ไปของบรกิาร SCB Transaction Banking ขดัหรอืแยง้กบัขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละบรกิาร (ภายใต้บรกิาร 
SCB Transaction Banking) ใหบ้งัคบัใชต้ามขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละบรกิาร (ภายใตบ้รกิาร SCB Transaction Banking) 
 
26. กำรส่งค ำบอกกล่ำว 
 ค าบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มูลใด ๆ ที่ธนาคารได้ส่งไปยงัผู้ขอใชบ้รกิารหรอืผู้ติดต่อที่ผู้ ขอใช้บรกิารก าหนดตามทีอ่ยู่ ที่ตัง้
ส านกังาน หมายเลขโทรสาร อเีมล ตามทีร่ะบุในค าขอใชบ้รกิารหรอืตามทีธ่นาคารไดร้บัแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงแลว้ โดยทางไปรษณีย ์โทรสาร 
หรอือเีมล หรอืการสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นใด ให้ถอืว่าได้ส่งให้ผู้ขอใช้บรกิารแล้วโดยชอบ และผู้ขอใช้บรกิารได้ทราบถึงค าบอกกล่าว 
เอกสาร หนังสอื หรือข้อมูลนัน้ๆ แล้ว และบรรดาค าบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรือข้อมูลใดๆ ที่ธนาคารได้รบัจากผู้ขอใช้บรกิารหรือ 
ผูต้ิดต่อที่ผู้ขอใช้บรกิารก าหนดให้ถือว่าเป็นค าบอกกล่าว เอกสาร หนังสอื หรอืขอ้มูลของผู้ขอใช้บรกิารที่ถูกต้ องแท้จรงิ เป็นไปตามความ
ประสงคโ์ดยถูกตอ้งของผูข้อใชบ้รกิารและมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ  
 
27. กำรปฏิบติัตำมระเบียบ คู่มือ ข้อก ำหนดและเอกสำรเก่ียวกบักำรใช้บริกำรของธนำคำร 
 27.1 ผูข้อใชบ้รกิารตกลงยอมรบัผกูพนัและปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข รวมถงึคู่มอื และเอกสารอธบิายวธิกีารใชบ้รกิาร
ของธนาคารตามทีธ่นาคารก าหนด ซึง่ผูข้อใชบ้รกิารไดร้บัหรอืถอืว่าไดร้บัไวแ้ลว้ก่อนหรอืในวนัทีท่ าค าขอใชบ้รกิาร รวมทัง้ตามทีธ่นาคารจะได้
ก าหนดเพิม่เตมิ แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้าและแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิารทราบ โดยลงประกาศเป็นการทัว่ไปบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร และ/
หรอื เวบ็ไซต์อื่นทีธ่นาคารจะไดก้ าหนดหรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้า (ถา้ม)ี หรอืโดยวธิกีารอื่นใดทีธ่นาคารจะไดก้ าหนดเพิม่เตมิ ซึง่ใหถ้อืเป็น
สว่นหนึ่งของสญัญาการใชบ้รกิารดว้ย 
 27.2 ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่า การที่ธนาคารน าข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้บรกิารไปประกาศบนเวบ็ไซต์ของธนาคาร และ/หรือ 
เวบ็ไซตอ์ื่นทีธ่นาคารจะไดก้ าหนดหรอืเปลีย่นแปลงในภายหน้า (ถา้ม)ี นัน้ เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรบัได ้และตกลงว่า ในทุกครัง้
ทีม่กีารเขา้ใชบ้รกิารหรอืท ารายการการใชบ้รกิารนัน้ ผูข้อใชบ้รกิารไดย้อมรบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการใชบ้รกิารดงักล่าวแลว้ 
 
28. กฎหมำยท่ีใช้บงัคบั  
 สญัญาการใชบ้รกิารอยู่ในบงัคบัและการตคีวามตามกฎหมายไทย ขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วกบัสญัญาการใชบ้รกิาร ใหอ้ยู่ใน
อ านาจการพจิารณาของศาลไทย  

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


