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

เวน้แต่จะได้ก ำหนดควำมหมำยหรอืให้ค ำนิยำมศพัท์ไว้เป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ หรอืจะได้แสดงให้ปรำกฏโดยชดัแจ้งว่ำมคีวำมหมำย 
เป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ 

1.2 “ชุดข้อควำมภำษำคอมพิวเตอร”์ หมำยควำมถงึ ชุดขอ้ควำมรูปแบบภำษำคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นกำรเขยีนเวบ็เพจ ที่ธนำคำร 
ไดพ้ฒันำและจดัท ำขึน้เพื่อประโยชน์ในกำรใชบ้รกิำรนี้ 

1.3 “บญัชีของผูช้ ำระเงิน” หมำยควำมถงึ บญัชเีงนิฝำก บตัรเครดติ และ/หรอื บญัชหีรอืบตัรอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดทีธ่นำคำรก ำหนด 
ทีผู่ช้ ำระเงนิมอียู่กบัธนำคำร   

1.4 “บญัชีรบัช ำระเงิน” หมำยควำมถงึ บญัชเีงนิฝำกของผูข้อใชบ้รกิำรทีม่อียู่กบัธนำคำร ซึง่ผูข้อใชบ้รกิำรก ำหนดเพื่อกำรรบัฝำก
หรอืรบัโอนเงินจำกหรอืตำมค ำสัง่หรอืควำมยินยอมของผู้ช ำระเงิน ตำมรำยละเอยีดที่ระบุในค ำขอใช้บรกิำร และรวมถึงเลขที่ของบญัช ี
รบัช ำระเงนินัน้ ทีไ่ดม้กีำรเปลี่ยนแปลงในภำยหน้ำ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดกต็ำมดว้ย และผู้ขอใช้บรกิำรตกลงให้ถือว่ำ เงื่อนไขค ำขอเปิดบญัชรีบั
ช ำระเงนิ และเงื่อนไขกำรใชบ้ญัชรีบัช ำระเงนิดงักล่ำว เป็นสว่นหนึ่งของขอ้ก ำหนดนี้ดว้ย 

1.5 “ผู้ช ำระเงิน” หมำยควำมถึง บุคคลใดๆ ที่มีภำระผูกพัน และ/หรือ ตกลงช ำระเงินค่ำสินค้ำ  และ/หรือ บริกำร และ/หรือ  
เงนิใดๆ ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร 

1.6 “รำยกำรหกับญัชี” หมำยควำมถงึ รำยละเอยีดขอ้มลู ซึง่ประกอบดว้ย รำยชื่อผูช้ ำระเงนิ เลขทีบ่ญัช ีจ ำนวนเงนิทีข่อใหห้กัจำก
บญัชขีองผูช้ ำระเงนิแต่ละรำย และรำยละเอยีดอื่นใดทีธ่นำคำรก ำหนด 

2. ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงใช้บรกิำร SCB Payment Gateway for Merchant (บรกิำรรบัช ำระเงนิพำณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ส ำหรบัร้ำนค้ำ) 
โดยให้ธนำคำรด ำเนินกำรหกัเงนิจำกบญัชขีองผูช้ ำระเงนิตำมรำยกำรหกับญัชีที่ธนำคำรไดร้บัแจง้จำกผู้ขอใชบ้รกิำร หรอืค ำสัง่ให้หกับญัชี 
ของผู้ช ำระเงนิที่ได้รบัจำกผู้ช ำระเงนิ (แลว้แต่ช่องทำงกำรใชบ้รกิำร)  และน ำเงนิที่หกัดงักล่ำวเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิ ทัง้นี้ ตำมรำยละเอยีด 
กำรให้บรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงผูกพนัปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking และ
ขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร  

3. ในกำรใชบ้รกิำรนี้ ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถเลอืกใชบ้รกิำรผ่ำนช่องทำงหนึ่งหรอืหลำยช่องทำง ทีธ่นำคำรก ำหนดไดด้งันี้ 
3.1 กรณีใชบ้รกิำรผ่ำนช่องทำง Direct Pay  

3.1.1 ผูข้อใชบ้รกิำรมหีน้ำที่ด ำเนินกำรใหผู้้ช ำระเงนิแต่ละรำยใหค้วำมยนิยอมแก่ธนำคำรในกำรหกับญัช ีโดยวธิกีำรหนึ่ง
วธิกีำรใดดงันี้ 

(1) ด ำเนินกำรให้ผู้ช ำระเงินแต่ละรำยท ำหนังสอืยินยอมให้หกับญัชีตำมแบบที่ธนำคำรก ำหนด และจดัส่งหนังสอื
ยนิยอมนี้ใหธ้นำคำรด ำเนินกำรตรวจสอบลำยมอืชื่อของผูช้ ำระเงนิอย่ำงน้อย 10 (สบิ) วนัท ำกำรก่อนวนัทีข่อใหธ้นำคำรหกับญัชขีองผูช้ ำระเงนิ
ครัง้แรก โดยธนำคำรจะหกัเงนิจำกบญัชขีองผู้ช ำระเงนิตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในรำยกำรหกับญัชเีฉพำะผูช้ ำระเงนิทีธ่นำคำรไดต้รวจสอบว่ำ
ลำยมอืชื่อในหนงัสอืยนิยอมดงักล่ำวถูกตอ้งแลว้เท่ำนัน้ หรอื 

(2) ด ำเนินกำรใหผู้้ช ำระเงนิที่เป็นผู้ถอืบตัรเอทเีอม็หรอืบตัรเดบติไทยพำณิชยท์ ำรำยกำรผ่ำนเครื่องเอทเีอม็ หรอื
เครื่องใหบ้รกิำรอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดทีธ่นำคำรก ำหนดเพิม่เตมิในภำยหน้ำ หรอืบรกิำร SCB Call Center ของธนำคำร เพื่อแสดงควำมยนิยอม
ใหธ้นำคำรหกับญัชเีงนิฝำก เพื่อช ำระหนี้ และ/หรอื บรรดำภำระผกูพนัใดๆ ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร  

(3) ด ำเนินกำรใหผู้ช้ ำระเงนิทีเ่ป็นผูใ้ชบ้รกิำร SCB Easy Net ของธนำคำร ท ำรำยกำรผ่ำนระบบบรกิำร SCB Easy 
Net เพื่อแสดงควำมยนิยอมใหธ้นำคำรหกับญัชเีงนิฝำก เพื่อช ำระหนี้ และ/หรอื บรรดำภำระผกูพนัใดๆ ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร  

 ทัง้นี้ เมื่อธนำคำรไดร้บัและบนัทกึกำรใหค้วำมยนิยอมของผูช้ ำระเงนิตำม (2) และ (3) แลว้ ธนำคำรจะแจง้ขอ้มูลรำยกำร
แสดงควำมยนิยอมใหห้กับญัชดีงักล่ำวใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส ำหรบักำรจดัท ำรำยกำรหกับญัชสีง่ให้ธนำคำรด ำเนินกำรหกับญัชี
ตำมสญัญำกำรใชบ้รกิำรต่อไป โดยธนำคำรจะจดัท ำเป็นรำยงำนสรุปกำรให้ควำมยนิยอมในกำรหกับญัช ีโดยมรีำยละเอยีดของช่องทำงที่
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ผูช้ ำระเงนิไดใ้ชใ้นกำรแสดงควำมยนิยอมใหห้กับญัช ีและขอ้มลูเกีย่วกบักำรหกับญัช ีเช่น เลขทีบ่ญัชเีงนิฝำก หมำยเลขอำ้งองิใดๆ เป็นตน้ และ/
หรอื รำยละเอียดอื่นใดที่ธนำคำรเห็นสมควร และน ำรำยงำนสรุปดังกล่ำวไปลงไว้ในระบบบรกิำร SCB Payment Gateway : SCB Merchant 
Center เพื่อใหผู้ข้อใชบ้รกิำรท ำกำร Download ขอ้มูลดว้ยตนเอง หรอืแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบโดยผ่ำนช่องทำงอเิลก็ทรอนิกสห์รอืช่องทำง
หรอืวธิกีำรอื่นใดทีธ่นำคำรก ำหนดเพิม่เตมิและแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบ 

 อน่ึง ในกรณีทีธ่นำคำรจดัใหม้ชี่องทำงกำรใหค้วำมยนิยอมใหห้กับญัชโีดยผ่ำนช่องทำงหรอืบรกิำรอื่นๆ ของธนำคำร
เพิม่เตมิ ธนำคำรจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบเป็นครำวๆ และหำกผูข้อใชบ้รกิำรมคีวำมประสงคจ์ะใหผู้ช้ ำระเงนิของผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถให้
ควำมยินยอมให้หักบัญชีโดยผ่ำนช่องทำงหรือบริกำรอื่นๆ ของธนำคำรดังกล่ำวได้ด้วย ผู้ขอใช้บริกำรตกลงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ธนำคำรก ำหนดและยอมรบัว่ำเป็นหน้ำที่ของผู้ขอใช้บรกิำรที่จะต้องแจ้งให้ผู้ช ำระเงนิทรำบถึงเงื่อนไขและวิธีกำรเกี่ยวกั บ 
กำรให้ควำมยนิยอมในกำรหักบญัชผี่ำนช่องทำงหรอืบรกิำรอื่นๆ ของธนำคำร และ/หรอื  กำรหกับญัชีดงักล่ำว รวมทัง้รำยละเอยีดอื่นใด 
ตำมทีธ่นำคำรก ำหนด (ถำ้ม)ี ส ำหรบัใหผู้ช้ ำระเงนิใชใ้นกำรใหค้วำมยนิยอมดงักล่ำว  

3.1.2 กำรใช้บรกิำรแต่ละครัง้ ผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องจดัท ำรำยกำรหกับัญชีของผู้ช ำระเงนิแต่ละรำยที่ได้ให้ควำมยินยอม  
ตำมขอ้ 3.1.1 ขำ้งต้น ในรูปแบบของขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสต์ำมแบบที่ธนำคำรก ำหนด และน ำส่งให้ธนำคำรผ่ำนระบบอนิเตอรเ์น็ ต และ/หรอื  
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ตำมเงื่อนไขและวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด 

3.2 กรณีใชบ้รกิำรผ่ำนช่องทำง Web Pay  
3.2.1 ผู้ขอใช้บรกิำรจะใช้บรกิำรผ่ำนช่องทำง Web Pay  เพื่อกำรรบัช ำระเงนิรำยกำรหนึ่งรำยกำรใดได้เฉพำะในกรณีที่      

ผู้ช ำระเงนิรำยกำรนัน้ได้รบัอนุมตัิให้เป็นผู้ใช้บรกิำรโอนเงนิ หรอืช ำระเงนิผ่ำนระบบ SCB Business Net หรอืระบบ SCB Easy Net หรอื
ระบบ E-Payment อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ของธนำคำรดว้ยแลว้เท่ำนัน้  และธนำคำรจะใหบ้รกิำรแก่ผูข้อใชบ้รกิำรในแต่ละครัง้ ต่อเมื่อผูช้ ำระเงนิ
แต่ละรำยได้ท ำรำยกำรผ่ำนระบบอนิเตอร์เน็ต และ/หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ำมเงื่อนไขและวธิกีำรที่ธนำคำรก ำหนด ส ำหรบักำรใช้บรกิำร  
โอนเงนิหรอืช ำระเงนิผ่ำนระบบดงักล่ำวขำ้งตน้ (แลว้แต่กรณี) สัง่ใหธ้นำคำรหกัเงนิจำกบญัชขีองผูช้ ำระเงนิ และโอนเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิ 

3.2.2 เป็นหน้ำที่ของผู้ขอใช้บริกำรที่จะต้องแจ้งให้ผู้ช ำระเงินทรำบเกี่ยวกับช่องทำงกำรท ำรำยกำรเพื่อช ำระเงินแก่  
ผูข้อใชบ้รกิำรผ่ำนช่องทำง Web Pay รวมถงึขอ้ก ำหนดเงื่อนไขและวธิกีำรเกีย่วกบักำรช ำระเงนิผ่ำนช่องทำง Web Pay ดงักล่ำว และตกลง
กบัผูช้ ำระเงนิในกำรช ำระเงนิผ่ำนช่องทำงดงักล่ำวเอง 

4. ผูข้อใชบ้รกิำรรบัทรำบและเขำ้ใจดวี่ำ บรกิำรนี้เป็นบรกิำรทีธ่นำคำรจดัใหม้ขีึน้เพื่อประโยชน์ส ำหรบักำรรบัช ำระเงนิทีผู่ข้อใช้บรกิำร 
มสีทิธไิดร้บัจำกผูช้ ำระเงนิตำมขอ้ตกลงที่ผูช้ ำระเงนิมอียู่กบัผู้ขอใช้บรกิำรโดยตรงเท่ำนัน้ กรณีผูข้อใชบ้รกิำรใชบ้รกิำรนี้เพื่อประโยชน์อื่นใด 
และ/หรอื กระท ำกำรเป็นผูร้บัช ำระเงนิแทน ตวัแทน หรอืนำยหน้ำ และ/หรอื ด ำเนินกำรใดๆ โดยใชบ้รกิำรนี้เป็นช่องทำงในกำรรบัช ำระเงนิ
ของบุคคลอื่น เช่น 

4.1 เพื่อเป็นช่องทำงท ำรำยกำรโอนเงนิที่ได้รบัช ำระจำกผู้ช ำระเงนิไปยงับญัชีเงนิฝำกของผู้ช ำระเงนิหรอืบุคคลอื่นใดที่มอียู่กบั
ธนำคำรพำณิชย ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิำรรบัฝำกเงนิใด ๆ หรอืเพื่อกำรลงทุนไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนในตัว๋สญัญำใชเ้งนิหรอืกำรลงทุนใด ๆ หรอื
เพื่อท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิใด ๆ หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดท ำนองเดยีวกนั หรอื 

4.2 เพื่อโอนไปช ำระหนี้บัตรเครดิต หรือช ำระค่ำสินค้ำหรือบริก ำรหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ แก่บุคคลใดๆ ต่อไปอีกทอดหนึ่งหรือ 
หลำยทอด ไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ของผูช้ ำระเงนิหรอืบุคคลอื่นใดกต็ำม หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดท ำนองเดยีวกนั 

ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงรบัผดิชดใชค้่ำสนิไหมทดแทนเพื่อควำมเสยีหำยทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้อนัเนื่องมำจำกหรอืเกีย่วเน่ืองกบักำรใชบ้รกิำรใน
ลกัษณะดงักล่ำว ทัง้นี้ ไม่ว่ำควำมเสยีหำยนัน้จะเกดิขึน้กบับุคคลใด ๆ กต็ำม โดยไม่มเีงื่อนไขแต่ประกำรใดทัง้สิน้ 

5. ธนำคำรได้พฒันำและจดัท ำชุดขอ้ควำมภำษำคอมพวิเตอร์ ส ำหรบัใช้ประกอบกำรแสดงผลในหน้ำเวบ็เพจ เพื่อให้ผู้ขอใช้บรกิำร
น ำไปใช้เพื่อเชื่อมโยง (Hyperlink) หน้ำเวบ็เพจของผู้ขอใช้บรกิำรไปยงัหน้ำเวบ็เพจของธนำคำร หรอืหน้ำเวบ็เพจอื่นใดที่ธนำคำรก ำหนด 
เพื่อให้ผูช้ ำระเงนิที่เป็นผูใ้ช้บรกิำร SCB Easy Net สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนระบบอนิเตอรเ์น็ตหรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ เพื่อช ำระเงนิใหแ้ก่ 
ผูข้อใชบ้รกิำรได ้โดยผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถขอน ำชุดขอ้ควำมภำษำคอมพวิเตอรด์งักล่ำวไปใชไ้ดต้ำมวตัถุประสงคข์ำ้งตน้ 



 

                                                                                       ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
(ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Payment Gateway for Merchant 
(บริกำรรบัช ำระเงินพำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์ส ำหรบัร้ำนค้ำ 
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 ทัง้นี้  ผู้ขอใช้บริกำรยอมรับว่ำ ธนำคำรมีลิขสิทธิ ์สิทธิบัตร สิทธิในทรัพย์สินทำงปญัญำ สิทธิในเครื่องหมำย และสิทธิใดๆ  
ในชุดขอ้ควำมภำษำคอมพวิเตอร์ทัง้หมดแต่ผู้เดยีว และชุดขอ้ควำมภำษำคอมพวิเตอร์เป็นเพยีงชุดขอ้ควำมที่ธนำคำรพฒันำและจดัท ำขึน้ 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชื่อมโยงมำยงัเวบ็เพจของธนำคำร หรอืเวบ็เพจที่ธนำคำรก ำหนดเท่ำนัน้ โดยหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ  
จำกควำมไม่ปลอดภยับนเวบ็เพจของผู้ขอใช้บรกิำร ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงรบัผิดชอบในควำมเสยีหำยดงักล่ำวโดยไม่เรยีกรอ้งจำกธนำคำร 
นอกจำกนี้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงยอมรบัและปฏบิตัติำมเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ดว้ย 

5.1 ผูข้อใชบ้รกิำรจะต้องไม่น ำชุดขอ้ควำมภำษำคอมพวิเตอร์ไปเผยแพร่หรอืด ำเนินกำรเพื่อกำรอื่นใด นอกเหนือจำกกำรน ำไปใช้
เพื่อเชื่อมโยงไปยงัหน้ำเวบ็เพจของธนำคำร หรอืหน้ำเวบ็เพจอื่นใดทีธ่นำคำรก ำหนดเท่ำนัน้  

5.2 ผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องไม่น ำชุดขอ้ควำมภำษำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในกำรด ำเนินกำรใดที่ผิดกฎหมำย หรอืใช้ในลกัษณะลำมก 
อนำจำร ข่มขู่ ละเมดิควำมเป็นส่วนตวั ละเมดิทรพัย์สนิทำงปญัญำ หรอืก่อให้เกดิควำมเสยีหำยใดต่อบุคคลใดๆ หรอืเป็นที่น่ำรงัเกยีจ หรอื 
ชกัจงูทำงกำรคำ้ ขยะไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์หรอืดดัแปลงโดยบรรจุไวรสัคอมพวิเตอรใ์นรปูแบบใดๆ กต็ำม 

5.3 ผูข้อใชบ้รกิำรจะต้องไม่แกไ้ข เปลีย่นแปลง ดดัแปลง ท ำซ ้ำ สว่นหนึ่งส่วนใดของชุดขอ้ควำมภำษำคอมพวิเตอร ์หรอืใชเ้ทคนิค
กำรเฟรมมิง่ (Phraming) หรอืใชเ้มต้ำแทก็ส ์(Meta Tags) หรอืเพิม่เติมขอ้ควำมซ่อนเรน้ในชุดขอ้ควำมภำษำคอมพวิเตอร์ หรอืกระท ำกำร 
อื่นใด อนัเป็นกำรท ำใหธ้นำคำรเสือ่มเสยีผลประโยชน์ เสยีชื่อเสยีง หรอืเกดิควำมเสยีหำยไม่ว่ำประกำรใด  

5.4 ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องไม่ใช้เครื่องหมำย และ /หรือ สญัลักษณ์ของธนำคำรในลักษณะที่แสดงถึงกำรสนับสนุนหรือรบัรอง 
โดยธนำคำร หรือ ลอกเลียน ดัดแปลง หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมำย และ/หรือ สญัลกัษณ์ของธนำคำรอนัเป็นกำรท ำให้เกิด  
ควำมเขำ้ใจผดิแก่ผูช้ ำระเงนิ หรอืบุคคลใดๆ หรอืในลกัษณะทีเ่ป็นกำรแสวงหำประโยชน์จำกธนำคำรโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 
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