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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 “บัตรเงินสด” หมำยควำมถึง SCB Cash Card และหมำยควำมรวมถึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ธนำคำรออกให้แก่ 
ผูข้อใชบ้รกิำรหรอืผูร้บัเงนิ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในกำรช ำระเงนิ และ/หรอื รบัช ำระเงนิ ตำมทีธ่นำคำรจะเปิดใหบ้รกิำร 

2. ผู้ขอใช้บริกำรตกลงใช้บริกำร SCB Cash Card (บริกำรบัตรเงินสด) โดยให้ธนำคำรโอนเงินจำกบัญชีของผู้ขอใช้บริกำรเข้ำ 
บตัรเงนิสดที่ผู้ขอใช้บรกิำรก ำหนด รวมถึงใช้บรกิำรเสรมิของบรกิำรดงักล่ำว ตำมที่ระบุในค ำขอใช้บรกิำร (ถ้ำมี) ทัง้นี้ ตำมรำยละเอียด 
กำรให้บรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงผูกพนัปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking และ
ขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร 

3. ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำในกำรใชบ้รกิำรบตัรเงนิสด (SCB Cash Card) แต่ละครัง้ ผูข้อใชบ้รกิำรจะตอ้งท ำค ำขอใหจ้ดัท ำบตัรเงนิสด 
โดยระบุรำยละเอยีดตำมทีธ่นำคำรก ำหนด สง่ใหธ้นำคำรล่วงหน้ำก่อนวนัทีป่ระสงคจ์ะใหบ้ตัรเงนิสดสำมำรถใชง้ำนไดไ้ม่น้อยกว่ำ 15 วนั ตำม
เงื่อนไขและวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด โดยจ ำนวนบตัรเงนิสดทีข่อใหธ้นำคำรจดัท ำในแต่ละครำวดงักล่ำว จะตอ้งไม่เกนิกว่ำทีจ่ ำเป็นต้องใชแ้ละ
ตำมจ ำนวนทีต่กลงกบัธนำคำร  โดยพจิำรณำจำกจ ำนวนบุคคลทีจ่ะเป็นผูถ้อืบตัรเงนิสดทีม่อียู่ในแต่ละขณะนัน้ๆ เป็นเกณฑ์ ทัง้นี้ ธนำคำรจะจดัท ำ
บตัรเงนิสดและรหสั (PIN)  ส ำหรบัใช้คู่กบับตัรเงนิสดดงักล่ำวให้แก่ผู้ขอใช้บรกิำรเป็นครำวๆ  ตำมที่ได้รบัค ำขอให้จดัท ำบตัรเงนิสดจำก 
ผูข้อใชบ้รกิำร 

4. ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำเป็นหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของผูข้อใชบ้รกิำรแต่ฝำ่ยเดยีวทีจ่ะก ำหนดผูถ้อืบตัรเงนิสดและมอบบตัรเงนิสด
และรหสั (PIN) ส ำหรบัใชคู้่กบับตัรเงนิสดดงักล่ำวในขอ้ 3. ขำ้งต้นใหแ้ก่ผูถ้อืบตัรเงนิสดแต่ละรำยตำมทีผู่ข้อใชบ้รกิำรเหน็สมควร โดยผูข้อใช้
บรกิำรยอมรบัว่ำ ผูข้อใชบ้รกิำรมหีน้ำทีต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืบตัรเงนิสดทรำบถงึกำรรบัเงนิเดอืน ค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน หรอืเงนิอื่นใดผ่ำนบตัรเงนิสด 
รวมทัง้รำยละเอยีด เงื่อนไข และวธิกีำรใชบ้ตัรเงนิสดดงักล่ำว โดยผูถ้อืบตัรเงนิสดสำมำรถใชบ้ตัรเงนิสดทีไ่ดร้บัมอบจำกผูข้อใชบ้รกิำรดงักลำ่ว
กบัเครื่องบรกิำรเงนิด่วน (ATM) เพื่อกำรเบกิถอนเงนิ หรอืโอนเงนิไปยงับญัชเีงนิฝำก หรอืโอนช ำระค่ำสนิคำ้หรอืบรกิำรได ้ตำมเงื่อนไขและ
วธิกีำรใชบ้ตัรเงนิสดทีธ่นำคำรก ำหนด   

ทัง้นี้ ผู้ขอใชบ้รกิำรทรำบดวี่ำธนำคำรไม่สนับสนุนกำรจำ้งแรงงำนต่ำงดำ้วทีไ่ม่ไดร้บัอนุญำตใหท้ ำงำนในประเทศไทย หรือกำรจำ้ง
แรงงำนทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรอืเป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูก้่อกำรรำ้ยไมว่่ำในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ และผูข้อใชบ้รกิำรขอรบัรองวำ่ ผูข้อใชบ้รกิำร
จะตรวจสอบคุณสมบตัขิองพนักงำนอย่ำงละเอยีดรดักุมและเคร่งครดัมใิหม้ลีกัษณะดงักล่ำวและจะไม่น ำบตัรเงนิสดไปมอบใหแ้ก่พนักงำนหรอื
บุคคลทีม่ลีกัษณะดงักล่ำว ในกรณีทีม่เีหตุจ ำเป็นหรอืเมื่อธนำคำรเหน็สมควร ธนำคำรมสีทิธเิรยีกใหผู้ข้อใชบ้รกิำรจดัสง่เอกสำรหรอืหลกัฐำน
แสดงตนของผูถ้อืบตัรเงนิสดรำยหนึ่งรำยใดใหแ้ก่ธนำคำรกไ็ดแ้ละผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำจะด ำเนินกำรตำมทีธ่นำคำรแจง้ทุกประกำร 

5 เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบตวับุคคลที่ผูข้อใชบ้รกิำรก ำหนดให้เป็นผูถ้อืบตัรเงนิสด และเพื่อให้ธนำคำรสำมำรถใหบ้รกิำรแก่ผูข้อใช้
บรกิำรและผู้ถอืบตัรเงนิสดไดอ้ย่ำงทนัท่วงทใีนกรณีทีม่ปีญัหำหรอืขอ้ขดัขอ้งในกำรใชง้ำนหรอืปญัหำอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบับตัรเงนิสด ผูข้อใช้
บรกิำรตกลงจดัท ำทะเบียนผู้ถือบัตรเงนิสด ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดหมำยเลขบัตรเงนิสด ชื่อ-นำมสกุล หมำยเลขบตัรประจ ำตัว
ประชำชน หรอืหนังสอืเดินทำง หรอืใบอนุญำตท ำงำน หรอืเลขที่แรงงำนต่ำงด้ำว หรอืหมำยเลขประจ ำตวับุคคลอื่นใดที่ทำงรำชกำรออกให ้ 
ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดข้องผูถ้อืบตัรเงนิสดแต่ละหมำยเลข เกบ็รกัษำไว ้ณ ทีท่ ำกำรของผูข้อใชบ้รกิำร และน ำสง่ขอ้มลู
ทะเบยีนผูถ้อืบตัรเงนิสดดงักล่ำว รวมทัง้ขอ้มูลและเอกสำรอื่นใดทีธ่นำคำรเหน็ว่ำเกีย่วขอ้งและจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ผูข้อใชบ้รกิำร
สำมำรถใช้บริกำรจ่ำยเงินโดยผ่ำนบัตรเงินสด และผู้ถือบัตรเงินสดสำมำรถรับเงินผ่ำนบัตรเงินสดได้ ให้แก่ธนำคำรในรูปแบบของ 
สือ่อเิลก็ทรอนิกสต์ำมเงื่อนไขและวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนดก่อนวนัทีป่ระสงคจ์ะใหบ้ตัรเงนิสดสำมำรถใชง้ำนไดไ้ม่น้อยกว่ำ 2 วนัท ำกำร ทัง้นี้  
ผูข้อใช้บรกิำรยอมรบัว่ำธนำคำรไม่มหีน้ำที่ต้องตรวจสอบว่ำขอ้มูลทะเบยีนผู้ถอืบตัรเงนิสด ขอ้มูล และ/หรอื เอกสำรอื่นใดดงักล่ำวมคีวำม
ถูกต้องหรอืไม่ และตกลงใหถ้อืเอำขอ้มูลตำมที่ระบุในทะเบยีนและขอ้มูลอื่นใดดงักล่ำวเป็นขอ้มูลทีถู่กต้องส ำหรบัให้ธนำคำรด ำเนินกำรตำม
สญัญำกำรใชบ้รกิำรไดทุ้กประกำร 

6. ในกรณีทีธ่นำคำรพบว่ำชื่อผู้ถอืบตัรเงนิสดหมำยเลขใดตรงกบัชื่อบุคคลใน  AML/ CFT Risk Database ของส ำนักงำนป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ ธนำคำรจะไม่บนัทกึขอ้มูลของบุคคลนัน้เขำ้ระบบบตัรเงนิสดของธนำคำร หรอืหำกมกีำรบนัทกึไปแลว้ ธนำคำรจะ
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ยกเลกิขอ้มูลนัน้ออกจำกระบบและระงบั และ/หรอื ยกเลกิกำรใหบ้รกิำรส ำหรบับตัรเงนิสดหมำยเลขนัน้ทนัท ีรวมทัง้ธนำคำรจะด ำเนินกำรใดๆ 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดต่อไป โดยธนำคำรไม่ต้องคืนเงนิค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกบับตัรเงนิสดที่ถูกระงบัหรือยกเลิกดงักล่ำวนัน้ ทัง้นี้ 
ธนำคำรจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบภำยใน 5 วนั นบัแต่วนัทีธ่นำคำรไดร้ะงบัหรอืยกเลกิบตัรเงนิสดดงักล่ำว   

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ยีอดเงนิคงเหลอืในบตัรเงนิสดทีถู่กระงบั และ/หรอื ยกเลกิตำมวรรคก่อน ธนำคำรจะโอนเงนินัน้ทัง้หมดคนืกลบัเขำ้
บญัชเีงนิฝำกทีห่กัเงนิออกมำ ภำยในวนัเดยีวกนักบัทีร่ะงบั และ/หรอื ยกเลกิบตัรเงนิสดนัน้ และผูข้อใชบ้รกิำรตอังด ำเนินกำรใดๆ เพื่อคนืเงนิ
นัน้ใหแ้ก่ผูถ้อืบตัรเงนิสดตำมสทิธขิองผูถ้อืบตัรเงนิสดต่อไป เวน้แต่เป็นกรณีทีธ่นำคำรตอ้งด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยหรอืค ำสัง่ของ
หน่วยงำนหรอืเจำ้พนกังำนทีม่อี ำนำจตำมกฎหมำย 

อน่ึง  ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงและยอมรบัว่ำกำรกระท ำของธนำคำรตำมควำมในขอ้นี้ไม่ถอืว่ำเป็นกรณีทีธ่นำคำรละเมดิหรอืผดิสญัญำกบั
ผูข้อใชบ้รกิำร และ/หรอื ผูถ้อืบตัรเงนิสด หรอืท ำใหผู้ข้อใชบ้รกิำร และ/หรอื ผูถ้อืบตัรเงนิสดเสยีหำยแต่ประกำรใด และผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำ
จะไม่ฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใดๆ จำกธนำคำรแต่อย่ำงใดทัง้สิน้ 

7. ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำบตัรเงนิสด เป็นบตัรอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ธนำคำรออกใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำรเพื่อเป็นเครื่องมอืส ำหรับกำรจ่ำยเงนิ
ให้แก่ผู้ถือบตัรเงนิสดตำมที่ผู้ขอใช้บรกิำรก ำหนด  โดยบตัรเงนิสดดงักล่ำวสำมำรถรบัโอนเงนิได้เฉพำะจำกบญัชเีงนิฝำกที่ผู้ขอใช้บรกิำร
ก ำหนดหรอืตำมค ำขอทีผู่ข้อใชบ้รกิำรสง่ใหธ้นำคำรเท่ำนัน้ และมยีอดเงนิสงูสุดในบตัรไดเ้พยีงไม่เกนิจ ำนวน 50,000 บำท (หำ้หมื่นบำทถว้น) 
หรอืตำมจ ำนวนเงนิอื่นใดทีธ่นำคำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงในภำยหน้ำซึง่จะไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบต่อไป เวน้แต่ในกรณีบตัร เงนิสด 
มปีญัหำหรอืขอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบัรำยกำรเบกิถอนหรอืโอนเงนิ (นอกจำกกำรโอนเพื่อเตมิเงนิโทรศพัท์มอืถอื) และธนำคำรโอนเงนิตำมจ ำนวน 
ทีเ่กดิขอ้ผดิพลำดนัน้คนืเขำ้บตัรเงนิสด ซึง่อำจจะมผีลใหย้อดเงนิในบตัรเงนิสดทีม่เีหตุขดัขอ้งนัน้มจี ำนวนเกนิกว่ำยอดเงนิสงูสดุดงักล่ำวได ้ 

ในกำรโอนเงนิเข้ำบตัรเงนิสดตำมค ำขอของผู้ขอใช้บรกิำรในครัง้ใด หำกจะมีผลให้บตัรเงนิสดหมำยเลขใดมียอดเงนิในบตัรเกิน
จ ำนวนสงูสุดทีก่ ำหนดดงักล่ำว ระบบงำนจะไม่โอนเงนิเขำ้บตัรเงนิสดหมำยเลขนัน้ทัง้จ ำนวน  และธนำคำรจะโอนเงนิจ ำนวนดงักล่ำวกลบัคนืบญัชี
เงนิฝำกทีห่กัเงนิออกมำ ทัง้นี้ ในกรณีเช่นนี้ถอืว่ำเป็นกำรโอนเงนิไม่ส ำเรจ็ทีม่ใิช่เกดิจำกกรณีทีธ่นำคำรต้องรบัผดิชอบและธนำคำรไม่ตอ้งคนื
เงนิค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้รกิำร ส ำหรบักำรโอนเงนิเขำ้บตัรเงนิสดหมำยเลขนัน้ในครัง้นัน้แต่อย่ำงใด 

8. ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรพบว่ำค ำขอทีส่ง่ใหธ้นำคำรในครัง้ใดระบุจ ำนวนเงนิทีใ่หโ้อนเขำ้บตัรเงนิสดหมำยเลขหนึ่งหมำยเลขใดเกนิไป
จำกจ ำนวนทีผู่ข้อใชบ้รกิำรตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้อืบตัรเงนิสดหมำยเลขนัน้ หรอืมคีวำมผดิพลำดไม่ว่ำดว้ยประกำรใดๆ และผูข้อใชบ้รกิำรประสงค์
จะหกัเงนิคนืจำกบตัรเงนิสดดงักล่ำว ผูข้อใชบ้รกิำรจะต้องไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูถ้อืบตัรเงนิสด ใหห้กัเงนิออกจำก
บตัรเงนิสดหมำยเลขนัน้ๆ ก่อนทุกครัง้ และผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องจดัท ำหนังสอืขอหกัเงนิคนืจำกบตัรเงนิสด ตำมแบบทีธ่นำคำรก ำหนดและ
จดัสง่ใหแ้ก่ธนำคำร รวมทัง้ด ำเนินกำรใดๆ ตำมเงื่อนไขและวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนดดว้ย 

ทัง้นี้ หำกธนำคำร ผู้ถอืบตัรเงนิสด และ/หรอื บุคคลใดไดร้บัควำมเสยีหำยเนื่องจำกกำรกระท ำของธนำคำรตำมวรรคก่อน ผู้ขอใช้
บรกิำรตกลงรบัผดิชดใชค้วำมเสยีหำยดงักล่ำวทัง้สิน้ และในกรณีที่ธนำคำรต้องรบัผดิชดใช้แก่บุคคลอื่น ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงช ำระเงนิตำม
จ ำนวนดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำรรวมทัง้ตกลงชดใชค้่ำเสยีหำยอื่นใดทีธ่นำคำรไดร้บัดว้ย นอกจำกนี้ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงและยอมรบัว่ำ หำกมขีอ้
โตแ้ยง้ระหว่ำงผูข้อใชบ้รกิำรและผูถ้อืบตัรเงนิสด และ/หรอื บุคคลอื่น ผูข้อใชบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรเจรจำและระงบัขอ้โตแ้ยง้ดงักลำ่ว
แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

9. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรไม่สำมำรถหักเงนิคืนจำกบัตรเงินสดตำมจ ำนวนเงินที่กล่ำวในข้อ 8. ได้ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือแต่บำงส่วน 
เนื่องจำกไม่มเีงนิเหลืออยู่ในบตัรเงนิสดหรอืมแีต่ไม่พอให้หกัได้ครบทัง้จ ำนวนหรอืไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ กต็ำม ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงว่ำจะไม่
เรยีกรอ้งใหธ้นำคำรรบัผดิหรอืชดใชค้่ำเสยีหำยแต่ประกำรใดทัง้สิน้ และหำกมคีวำมเสยีหำยใดๆ เกดิขึน้แก่ธนำคำร ผูถ้อืบตัรเงนิสด และ/หรอื 
บุคคลอื่นใด ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงชดใช้ค่ำเสยีหำยดงักล่ำวให้แก่ธนำคำร ผู้ถือบตัรเงนิสด และ/หรอื บุคคลดงักล่ำว (แล้วแต่กรณี) ทัง้สิ้น 
ทุกประกำร 

10. ผู้ขอใช้บรกิำรต้องแจ้งขอเปิดใช้บตัรเงนิสด (Activate) โดยจดัท ำขอ้มูลบตัรเงนิสดที่ประสงค์จะ Activate ตำมรูปแบบที่ธนำคำร
ก ำหนด และน ำส่งให้แก่ธนำคำรตำมวิธีกำรที่ธนำคำรก ำหนด ก่อนเวลำ 14.00 น. ของวนัท ำกำรที่ ประสงค์จะ Activate ทุกวนั ยกเว้น 
วนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดอืน ทัง้นี้ ก่อนน ำขอ้มลูบตัรเงนิสดขึน้ระบบเพื่อ Activate  ธนำคำรจะตรวจสอบขอ้มลูผูข้อใชบ้รกิำรและขอ้มลูผูถ้อืบตัร
เงนิสดกบั AML/ CFT Risk Database ของส ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิก่อน และหำกพบว่ำชื่อผูข้อใชบ้รกิำร (รวมถงึผูม้อี ำนำจ
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จดักำรของผู้ขอใช้บริกำร) หรือชื่อผู้ถือบัตรเงินสดหมำยเลขใด ตรงกับชื่อบุคคลใน AML/ CFT Risk Database ธนำคำรจะไม่ Activate  
บตัรเงนิสดใหส้ ำหรบัครัง้นัน้ทัง้หมด หรอืส ำหรบับตัรเงนิสดหมำยเลขนัน้ (แลว้แต่กรณี)  

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

 


