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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 “บัญชีรบัช ำระเงิน” หมำยควำมถึง บัญชีเงินฝำกของผู้ขอใช้บริกำรที่มีอยู่กับธนำคำรซึ่งผู้ขอใช้บริกำรก ำหนดเพื่อ  
กำรรบัช ำระเงนิค่ำสนิค้ำ และ/หรอื บริกำรจำกผู้ช ำระเงนิ ในกำรใช้บรกิำรนี้ตำมรำยละเอียดที่ระบุในค ำขอใช้บรกิำร และให้หมำยควำม 
รวมถงึเลขทีข่องบญัชรีบัช ำระเงนินัน้ ที่ไดม้กีำรเปลีย่นแปลงในภำยหน้ำ ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดกต็ำมด้วย ทัง้นี้ โดยผูข้อใชบ้รกิำรตกลงให้ถอืว่ำ 
เงื่อนไขค ำขอเปิดบญัชรีบัช ำระเงนิ และเงื่อนไขกำรใชบ้ญัชรีบัช ำระเงนิ เป็นสว่นหนึ่งของขอ้ก ำหนดนี้ดว้ย 

1.3 “รำยกำร” หมำยควำมถึง รำยกำรส่ง (Upload) ใบเรียกเก็บเงินค่ำสินค้ำ และ/หรือ บริกำร (Invoice) และ/หรือ เอกสำร  
ขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรได ้Upload เขำ้สูร่ะบบบรกิำรนี้ เพื่อเรยีกเกบ็เงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร 

2. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใช้บรกิำร  SCB Electronic Presentment and Payment (SCB ePP-Biller / Sponsor) (บรกิำรรบัเรยีกเกบ็เงนิ
ทำงอเิลก็ทรอนิกส-์Biller/Sponsor) เพื่อเป็นช่องทำงส ำหรบัผูข้อใชบ้รกิำรในกำรสง่รำยกำรใหผู้ช้ ำระเงนิตรวจสอบรำยกำรดงักล่ำวและช ำระเงนิ
แบบออนไลน์ (Online) หรอืตัง้เวลำช ำระเงนิล่วงหน้ำ โดยท ำค ำสัง่ให้หกับญัชีเงนิฝำกของผู้ช ำระเงนิ และโอนเงนินัน้เขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิ 
ทัง้นี้ ตำมรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรทีธ่นำคำรก ำหนด โดยผูข้อใชบ้รกิำรตกลงผกูพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction 
Banking และขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร  

3. ผู้ขอใช้บรกิำรต้องได้รบัอนุมตัิให้เป็นผู้ใช้บรกิำร SCB ePP-Biller/Sponsor (เพื่อรบัช ำระค่ำสนิค้ำ และ/หรอื บรกิำร) และบรกิำร 
SCB Business Net ของธนำคำรดว้ย และผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถรบัช ำระค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร รำยกำรหนึ่งรำยกำรใดไดเ้ฉพำะส ำหรบั
กรณีทีผู่ช้ ำระเงนิซึง่จะเป็นผูช้ ำระค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรรำยกำรนัน้ ๆ ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิำร SCB ePP-Buyer (เพื่อช ำระค่ำสนิคำ้ 
และ/หรอื บรกิำร) และบรกิำร SCB Business Net ของธนำคำรดว้ยแลว้เท่ำนัน้ ทัง้นี้ โดยผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัวำ่เป็นหน้ำทีข่องผูข้อใชบ้รกิำร
ทีจ่ะเป็นผูแ้จง้ใหผู้ช้ ำระเงนิแต่ละรำยของผู้ขอใช้บรกิำรทรำบถงึกำรใชบ้รกิำรนี้ รวมถงึเงื่อนไขและวธิกีำรทีผู่้ช ำระเงนิจะช ำระค่ำสนิคำ้ และ/หรอื 
บรกิำร แก่ผู้ขอใช้บรกิำรโดยผ่ำนบรกิำรนี้ โดยธนำคำรตกลงจะให้ควำมช่วยเหลอืร่วมมอืในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม  

4. ในกำรใชบ้รกิำรแต่ละครัง้ ผู้ขอใชบ้รกิำรจะต้องเขำ้สู่ระบบบรกิำร SCB Business Net : บรกิำร SCB ePP-Biller/Sponsor (เพื่อรบัช ำระ
ค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร) โดยใชร้หสัประจ ำตวัและสง่รำยกำร ตำมวธิกีำรและเงื่อนไขกำรใชบ้รกิำรทีธ่นำคำรก ำหนด และผูช้ ำระเงนิแต่ละรำยที่
ประสงคจ์ะช ำระเงนิผ่ำนบรกิำรนี้จะตอ้งเขำ้สูร่ะบบบรกิำร SCB Business Net : บรกิำร SCB ePP-Buyer (เพื่อช ำระค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร) โดยใช้
รหสัประจ ำตวัและตรวจสอบรำยกำรเรยีกเกบ็เงนิ รวมทัง้จดัท ำและสง่ค ำสัง่ใหธ้นำคำรหกัเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกของผูช้ ำระเงนิเพื่อโอนเขำ้บญัชี
รบัช ำระเงนิ ตำมวธิกีำรและเงื่อนไขกำรใช้บรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด ตำมที่มรีำยกำรเรยีกเกบ็เงนิผ่ำนระบบบรกิำร SCB ePP จำกผู้ขอใช้
บรกิำรต่อไป  

 อน่ึง ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำกำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำรส่งรำยกำรดงักล่ำวในวรรคแรก เป็นกำรจดัส่งรำยกำรเพื่อเรยีกเกบ็เงนิระหว่ำงผูข้อ
ใชบ้รกิำรกบัผูช้ ำระเงนิ ซึง่ผูข้อใชบ้รกิำรและผูช้ ำระเงนิจะต้องตรวจสอบรำยละเอยีดและควำมถูกต้องของขอ้มูลทีร่ะบุในรำยกำรดงักล่ำว เอง 
โดยธนำคำรจะหกัเงนิจำกบญัชตีำมรำยละเอยีดค ำสัง่ใหห้กับญัชขีองผูช้ ำระเงนิในแต่ละครำว  

5. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใชบ้รกิำร และค่ำใชจ้่ำยใดๆ เกีย่วกบักำรใชบ้รกิำรตำมขอ้ก ำหนดนี้ เป็นรำยเดอืน โดยให้
ธนำคำรรวบรวมจ ำนวนเงนิดงักล่ำวทุกสิน้เดอืนตำมเดอืนปฏทินิ และหกัจำกบญัชเีงนิฝำกของผูข้อใชบ้รกิำรทุกวนัที ่1 ของเดอืนถดัไป ตำม
อัตรำและเงื่อนไขที่ระบุในค ำขอใช้บริกำร ในกรณีวันที่ครบก ำหนดหักบัญชีดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำรให้ถือเอำวันท ำกำรถัดไป  
เป็นวนัทีค่รบก ำหนดใหห้กับญัช ี 

 อนึ่ง ธนำคำรจะจัดท ำสรุปรำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้บริกำร และค่ำใช้จ่ำยใดๆ ดังกล่ำวในวรรคก่อน และน ำไปลงไว้ 
ในระบบ SCB ePP และผู้ขอใช้บรกิำรยอมรบัว่ำเป็นหน้ำที่ของผู้ขอใช้บรกิำรที่จะต้องเข้ำดู หรอื Download File เอง ทัง้นี้ ตำมขัน้ตอน 
และวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด 
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6. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรก ำหนดให้ผู้ช ำระเงินเป็นผู้ร ับภำระในกำรช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยใดๆ เกี่ยวกับ 
กำรใช้บริกำรนี้ ผู้ขอใช้บริกำรตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบในกำรแจ้งภำระ รวมทัง้รำยละเอียด ขัน้ตอน และวิธีกำรในกำรช ำระเงินดงักล่ำว 
ใหผู้ช้ ำระเงนิทรำบเอง 
 

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


