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

เวน้แต่จะได้กําหนดความหมายหรอืให้คํานิยามศพัท์ไว้เป็นอย่างอื�นในขอ้กําหนดนี� หรอืจะได้แสดงให้ปรากฏโดยชดัแจ้งว่ามคีวามหมาย 
เป็นอย่างอื�นในขอ้กาํหนดนี� 

1.2 “คาํขอ” หมายความถงึ คาํขอของผูข้อใชบ้รกิารที�ขอใหธ้นาคารดาํเนินการภายใตบ้รกิาร SCB Cheque Issuance (บรกิารออก
เชค็อตัโนมตั)ิ ในแต่ละครั �ง ซึ�งตอ้งจดัทาํในรปูแบบและมขีอ้มลูตามรายละเอยีดที�ธนาคารกาํหนด 

1.3 “ตั 5วเงิน ” หมายความถึง เช็คธนาคาร (Manager Cheque) และ/หรือ ดร๊าฟท์ (Demand Draft) และ/หรือ เช็คบุคคล 
(Corporate Cheque) ที�ธนาคารออกใหต้ามคาํขอของผูข้อใชบ้รกิาร 

1.4 “ผูร้บัเงิน” หมายความถงึ ผูร้บัเงนิตามที�ระบุในตั Xวเงนิ ตามที�ผูข้อใชบ้รกิารกาํหนดในคาํขอ  
2. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงใชบ้รกิาร SCB Cheque Issuance (บรกิารออกเชค็อตัโนมตั)ิ โดยใหธ้นาคารออกตั Xวเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ รวมถงึใช้

บรกิารเสรมิของบรกิารดงักล่าว ตามที�ระบุในคําขอใชบ้รกิาร (ถ้าม)ี ทั �งนี� ตามรายละเอยีดการใหบ้รกิารที�ธนาคารกําหนด โดยผูข้อใชบ้รกิาร
ตกลงผกูพนัปฏบิตัติามขอ้กาํหนดทั �วไปของบรกิาร SCB Transaction Banking และขอ้กาํหนดนี�ทุกประการ 

3. ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าในการใชบ้รกิารนี�แต่ละครั �ง ผูข้อใชบ้รกิารตอ้งจดัทาํคาํขอและสง่ใหแ้ก่ธนาคารตามเงื�อนไขและวธิกีารที�ธนาคาร
กาํหนด  

4. ในกรณีที�ผูข้อใชบ้รกิารพบในภายหลงัว่าคําขอที�สง่ใหธ้นาคารในครั �งใดระบุชื�อผูร้บัเงนิตามตั Xวเงนิผดิพลาด หรอืระบุจํานวนเงนิที�ให้
ธนาคารออกตั Xวเงนิเกนิไปจากจาํนวนเงนิที�ผูข้อใชบ้รกิารจะตอ้งชาํระ หรอืมคีวามผดิพลาดไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ และผูข้อใชบ้รกิารรอ้งขอให้
ธนาคารหกัเงนิคนืจากบญัชทีี�รบัโอนดงักล่าว ผู้ขอใช้บรกิารยอมรบัว่าเป็นดุลพนิิจของธนาคารที�จะดําเนินการให้ตามคําร้องขอนั �นหรอืไม่ 
ประการใด ตามแต่ธนาคารจะพจิารณาเหน็สมควร  

ทั �งนี�  ในกรณีที�ธนาคารรับจะดําเนินการให้ตามคําร้องขอของผู้ขอใช้บริการดังกล่าวในวรรคก่อน  ผู้ขอใช้บริการตกลงชําระ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายโดยให้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากบัญชีใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ รวมทั �งตกลงดําเนินการใดๆ  
ตามเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนดทุกประการ และแม้ธนาคารไม่สามารถหกัเงนิคืนได้ตามคําร้องขอไม่ว่าทั �งหมดหรอืแต่บางส่วน ไม่ว่าด้วย 
เหตุใดๆ กต็าม ผูข้อใชบ้รกิารตกลงว่าธนาคารไม่ตอ้งคนืเงนิค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอื ค่าใชจ้่ายใดๆ บรรดาที�ธนาคารไดร้บัไวแ้ลว้ใน
การดาํเนินการตามคาํรอ้งขอของผูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  

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. ในกรณีที�ผูข้อใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารจดัทาํเชค็ของผูข้อใชบ้รกิาร (Corporate Cheque) ผูข้อใชบ้รกิารตกลงดงันี� 
5.1 ให้ธนาคารทําการพมิพ์ภาพ SCAN ลายมอืชื�อของบุคคลที�มอีํานาจสั �งจ่ายเชค็จากบญัชขีองผู้ขอใช้บรกิาร ลงใน Corporate 

Cheque ในฐานะผูส้ ั �งจ่าย Corporate Cheque และใหถ้ือว่า Corporate Cheque ดงักล่าว เป็นคําสั �งของผู้ขอใชบ้รกิารที�ให้ธนาคารจ่ายเงนิ
ใหแ้ก่ผูร้บัเงนิที�ระบุชื�อไวใ้น Corporate Cheque ในเมื�อผูร้บัเงนินั �น นํา Corporate Cheque มายื�นเพื�อขอรบัเงนิกบัธนาคาร โดยใหธ้นาคาร
หกัเงนิจากบญัชขีองผูข้อใช้บรกิารที�ระบุในคําขอใช้บรกิาร เวน้แต่เงนิในบญัชดีงักล่าวไม่มหีรอืมไีม่พอให้จ่ายตาม Corporate Cheque นั �น 
หรอื Corporate Cheque นั �นไดถู้กยื�นใหใ้ชเ้งนิเมื�อพน้ 180 วนั นบัจากวนัที�ที�ระบุใน Corporate Cheque หรอืไดม้คีาํบอกกล่าวว่า Corporate 
Cheque นั �นหายหรอืถูกลกัไป หรอืผูข้อใชบ้รกิารไดบ้อกหา้มการใชเ้งนิ ใหถ้อืว่าธนาคารไม่มหีน้าที�ตอ้งจ่ายเงนิตาม Corporate Cheque นั �น 

ทั �งนี� คําว่า “ผู้รบัเงินที�ระบุชื�อไว้ใน Corporate Cheque” ให้หมายความรวมถึง ธนาคารซึ�งเข้ารบัซื�อ / ซื�อลด Corporate 
Cheque หรอืบุคคลอื�นซึ�งเป็นผูร้บัสลกัหลงัโอน Corporate Cheque ดว้ย ซึ�งผูข้อใชบ้รกิารตกลงยนิยอมใหผู้ร้บัเงนิที�ระบุชื�อไวใ้น Corporate 
Cheque ขายลดหรอืสลกัหลงัโอน Corporate Cheque ได ้ทั �งนี� ในกรณีที�ธนาคารซึ�งเขา้รบัซื�อ / ซื�อลด Corporate Cheque ใหถ้อืว่าธนาคาร
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เป็นผู้ร ับเงินที�ระบุชื�อไว้ใน Corporate Cheque แม้ว่าผู้ขายลด Corporate Cheque จะมิได้ลงนามสลักหลัง Corporate Cheque ให้แก่
ธนาคารกต็าม 

5.2 เป็นหน้าที�ของผู้ขอใช้บรกิารที�จะต้องแจ้งเงื�อนไขการลงนามสั �งจ่ายเชค็จากบญัชีของผู้ขอใช้บรกิารที�ระบุในคําขอใช้บรกิาร 
พรอ้มทั �งนําส่งภาพตวัอย่างลายมอืชื�อผูม้อีํานาจลงนามสั �งจ่ายเชค็ ที�ประสงคจ์ะใหธ้นาคารจดัพมิพภ์าพ SCAN ลายมอืชื�อในฐานะผูส้ ั �งจ่ายลง
ใน Corporate Cheque ของผูข้อใชบ้รกิาร ใหแ้ก่ธนาคารใหค้รบถว้นตามเงื�อนไขการสั �งจ่ายเชค็จากบญัชผีูข้อใชบ้รกิารดงักล่าว  และผูข้อใช้
บรกิารตกลงจะไม่ยกเอาความบกพร่องหรอืความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายของ Corporate Cheque ไม่ว่าด้วยเหตุใดมาเป็นขอ้โต้แย้งหรอื
ปฏเิสธความรบัผดิชอบตาม Corporate Cheque หรอื การกระทําใดๆ ของธนาคารที�ไดด้ําเนินการไปตามคําขอของผูข้อใชบ้รกิารไม่ว่าดว้ย
ประการใดๆ ทั �งสิ�น 

 อนึ�ง ผู้ขอใช้บรกิารตกลงว่าในการขอใช้บรกิารนี� ผู้ขอใช้บรกิารจะต้องกําหนดเงื�อนไขการสั �งจ่ายเชค็ให้มเีฉพาะลายมือชื�อ 
ผูม้อีํานาจลงนามสั �งจ่ายเชค็เท่านั �น โดยไม่ตอ้งประทบัตรา ทั �งนี� กรณีที�การกาํหนดเงื�อนไขการสั �งจ่ายเชค็โดยไม่ตอ้งประทบัตราแตกต่างจาก
เงื�อนไขในหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล ผูข้อใชบ้รกิารขอยนืยนัรบัรองว่า การสั �งจ่ายเชค็โดยไม่ประทบัตรา มผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิารทุกประการ 

5.3 ใหถ้อืว่าคาํขอใชบ้รกิารเป็นหนังสอืมอบอํานาจของผูข้อใชบ้รกิารในการมอบอํานาจใหธ้นาคาร และ/หรอื ตวัแทนของธนาคาร 
และ/หรอื เจา้หน้าที�ของธนาคาร และ/หรอื ให้ธนาคารมสีทิธมิอบอํานาจช่วงใหแ้ก่เจ้าหน้าที�ของธนาคารเป็นผู้รบัมอบอํานาจช่วง มอีํานาจ
จดัทาํและพมิพภ์าพ SCAN ลายมอืชื�อของผูม้อีาํนาจสั �งจ่ายเชค็ ใน Corporate Cheque ได ้

5.4 ในกรณีที�มกีารสลกัหลงัโอน Corporate Cheque นั �น ธนาคารไม่มหีน้าที�ตรวจสอบว่า บุคคลนั �นเป็นผูท้ี�ไดร้บัการสลกัหลงัโอน 
Corporate Cheque มาโดยไม่ขาดสายหรอืไม่ 

6. ในกรณีวนัที�ที�ผู้ขอใชบ้รกิารขอใหธ้นาคารระบุในตั Xวเงนิตรงกบัวนัหยุดทําการธนาคาร ผูข้อใชบ้รกิารตกลงให้ธนาคารระบุวนัที�เป็น 
วนัทาํการถดัไปของธนาคาร 

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

 


