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1. ค ำหรอืขอ้ควำมในขอ้ก ำหนดน้ี ใหม้คีวำมหมำยตำมทีไ่ดน้ิยำมไวใ้นขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking เวน้แต่
จะไดก้ ำหนดควำมหมำยหรอืใหค้ ำนิยำมศพัทไ์วเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รำกฏโดยชดัแจง้ว่ำมคีวำมหมำยเป็นอย่ำงอื่น
ในขอ้ก ำหนดนี้ 

2. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใชบ้รกิำร SCB Petty Cash Card (บรกิำรบตัรเงนิสด – Petty Cash) โดยใหธ้นำคำรโอนเงนิจำกบญัชขีองผูข้อ
ใชบ้รกิำรเขำ้บตัร SCB Petty Cash ที่ผู้ขอใช้บรกิำรก ำหนด รวมถึงใช้บรกิำรเสรมิของบรกิำรดงักล่ำว ตำมที่ระบุในค ำขอใช้บรกิำร (ถ้ำม)ี 
ตำมรำยละเอียดกำรให้บรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด โดยผู้ขอใช้บรกิำรตกลงผูกพนัปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction 
Banking และขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร 

3. ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำกำรใชบ้รกิำรน้ีอยู่ภำยใต้ขอ้ก ำหนดของบรกิำร SCB Direct Credit (บรกิำรโอนเงนิ) ในกรณีทีก่ำรใช้บรกิำร 
SCB Direct Credit (บรกิำรโอนเงนิ) ดงักล่ำวสิน้สดุลง ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดกต็ำม ใหก้ำรใชบ้รกิำร SCB Petty Cash Card (บรกิำรบตัรเงนิสด – 
Petty Cash) สิน้สดุลงดว้ย เวน้แต่ธนำคำรจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 

4. ในกำรใช้บรกิำรนี้ ผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องท ำค ำขอให้จดัท ำบตัร SCB Petty Cash โดยระบุรำยละเอยีดตำมที่ธนำคำรก ำหนด ส่งให้
ธนำคำรล่วงหน้ำก่อนวนัทีป่ระสงคจ์ะให้บตัรสำมำรถใชง้ำนไดไ้ม่น้อยกว่ำ 15 วนั ตำมเงื่อนไขและวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด โดยจ ำนวนบตัร 
SCB Petty Cash ทีข่อใหธ้นำคำรจดัท ำในแต่ละครำวดงักล่ำว จะตอ้งไม่เกนิกว่ำทีจ่ ำเป็นต้องใชแ้ละตำมจ ำนวนทีต่กลงกบัธนำคำร ทัง้นี้ โดย
ธนำคำรจะจดัท ำบตัร SCB Petty Cash และรหสั (PIN) ส ำหรบัใชคู้่กบับตัรดงักล่ำวใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำรเป็นครำวๆ ตำมที่ได้รบัค ำขอใหจ้ดัท ำ
บตัร SCB Petty Cash จำกผูข้อใชบ้รกิำร 

5. ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำบตัร SCB Petty Cash เป็นบตัรอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ธนำคำรออกใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำรตำมค ำขอของผูข้อใช้บรกิำร 
เพื่อเป็นเครื่องมอืและเพื่อควำมสะดวกของผูข้อใชบ้รกิำรและพนกังำนของผูข้อใชบ้รกิำรในกำรจ่ำยและเบกิใชเ้งนิสดเพื่อกำรใชจ้่ำยในกจิกำร
ตำมนโยบำยของผูข้อใชบ้รกิำรตำมทีผู่ข้อใชบ้รกิำรก ำหนด และภำยใตเ้งื่อนไขดงันี้ 

5.1 สทิธิในกำรใช้บัตร SCB Petty Cash เป็นของผู้ขอใช้บรกิำร และเป็นควำมรบัผิดชอบของผู้ขอใช้บรกิำรแต่ฝ่ำยเดียวที่จะ
ก ำหนดตวับุคคลที่จะเป็นผู้ใช้บตัร และมอบบตัร SCB Petty Cash และรหสั (PIN) ส ำหรบัใช้คู่กบับตัรดงักล่ำวให้แก่ผู้ใช้บตัรแต่ละรำยตำมที ่
ผูข้อใชบ้รกิำรเหน็สมควร โดยผูข้อใชบ้ริกำรตกลงยอมรบัว่ำกำรท ำธุรกรรมใดๆ โดยใชบ้ตัร SCB Petty Cash และ/หรอื รหสั (PIN) ดงักล่ำว
นัน้ มผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิำรทุกประกำร 

5.2 บตัร SCB Petty Cash สำมำรถรบัโอนเงนิได้เฉพำะจำกบญัชเีงนิฝำกที่ผู้ขอใช้บรกิำรก ำหนดหรอืตำมค ำขอที่ผูข้อใชบ้รกิำร 
สง่ใหธ้นำคำรเท่ำนัน้ 

5.3 ยอดเงนิคงเหลอืในบตัร SCB Petty Cash ไม่ไดร้บัดอกเบีย้ 
5.4 ยอดเงนิคงเหลอืสงูสุดในบตัร SCB Petty Cash ในแต่ละขณะจ ำกดัเพยีงไม่เกนิจ ำนวน 50,000 บำท (หำ้หมื่นบำทถ้วน) หรอื

ตำมจ ำนวนเงนิอื่นใดทีธ่นำคำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงในภำยหน้ำซึง่จะไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบต่อไป  
5.5 ในกำรโอนเงินเข้ำบัตร SCB Petty Cash ตำมค ำขอของผู้ขอใช้บริกำรในครัง้ใด  หำกจะมีผลให้บัตร SCB Petty Cash 

หมำยเลขใดมยีอดเงนิในบตัรเกนิจ ำนวนสูงสุดที่ก ำหนดตำมขอ้ก ำหนดนี้ ระบบงำนจะไม่โอนเงนิเขำ้บตัร SCB Petty Cash หมำยเลขนัน้ 
ทัง้จ ำนวน และธนำคำรจะโอนเงนิจ ำนวนดงักล่ำวกลบัคนืบญัชเีงนิฝำกทีห่กัเงนิออกมำ ทัง้นี้ ในกรณีเช่นนี้ถอืว่ำเป็นกำรโอนเงนิไม่ส ำเร็จทีม่ใิช่
เกดิจำกกรณีทีธ่นำคำรต้องรบัผดิชอบและธนำคำรไม่ต้องคนืเงนิค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้รกิำร ส ำหรบักำรโอนเงนิเขำ้บตัร SCB Petty Cash 
หมำยเลขนัน้ในครัง้นัน้แต่อย่ำงใด 

5.6 บตัร SCB Petty Cash สำมำรถใช้กบัเครื่องบรกิำรเงนิด่วน (ATM) เพื่อกำรเบกิถอนเงนิสด สอบถำมยอดเงนิคงเหลอืในบตัร 
ขอ Statement ของบตัร เปลี่ยนรหสั (PIN) บัตร และ/หรอื กำรท ำธุรกรรมอื่นใดที่ธนำคำรก ำหนดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ทัง้นี้ ตำมเงื่อนไขและ
วธิกีำรใชบ้ตัร SCB Petty Cash และภำยใตเ้งื่อนไขกำรใชเ้ครื่อง ATM ทีธ่นำคำรก ำหนด 

5.7 ผูข้อใช้บรกิำรมสีทิธหิกัเงนิคนืจำกบตัร SCB Petty Cash ทัง้หมดหรอืแต่บำงส่วน เมื่อใดกไ็ด ้ผ่ำนระบบบรกิำร SCB Direct 
Debit (บรกิำรหกับญัชอีตัโนมตัิ) ทัง้นี้ โดยผูข้อใชบ้รกิำรต้องน ำส่งขอ้มูลหมำยเลขบตัร SCB Petty Cash ของผูข้อใชบ้รกิำรและขอ้มูลอื่นใด
ตำมที่ธนำคำรก ำหนด ให้ธนำคำร อย่ำงน้อย 3 วนัท ำกำรของธนำคำรก่อนวนัที่ขอให้ธนำคำรหกัเงนิคืนจำกบตัร SCB Petty Cash เป็น 
ครัง้แรก และในกำรหกัเงนิคนืแต่ละครัง้ ผูข้อใชบ้รกิำรต้องจดัท ำค ำขอ และ/หรอื รำยกำรหกับญัชสี่งใหแ้ก่ธนำคำร รวมถงึช ำระค่ำธรรมเนียม 
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ค่ำบรกิำร และด ำเนินกำรใดๆ ตำมเงื่อนไขและวธิกีำรในกำรใช้บรกิำร SCB Direct Debit (บรกิำรหกับญัชอีตัโนมตัิ) ตำมข้อตกลงกำรใช้
บรกิำร SCB Direct Debit (บรกิำรหกับญัชอีตัโนมตั)ิ ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรท ำไวก้บัธนำคำรดว้ย 

 อนึ่ง ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำธนำคำรไม่มหีน้ำทีต่้องตรวจสอบว่ำขอ้มูลหมำยเลขบตัร  SCB Petty Cash มคีวำมถูกต้องหรอืไม่ 
และตกลงให้ถือเอำขอ้มูลตำมที่ได้รบัแจ้งจำกผู้ขอใช้บรกิำรดงักล่ำวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องส ำหรบัให้ธนำคำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดนี้ได ้
ทุกประกำร  

6. ธนำคำรมีสทิธิปฏิเสธไม่ให้บรกิำร หรอืยกเลิกกำรให้บรกิำร หรอืระงบักำรใช้บัตร SCB Petty Cash ของผู้ขอใช้บรกิำรได้ทนัท ี 
ในกรณีต่อไปนี้  

6.1 ในกรณีทีธ่นำคำรพบว่ำชื่อผูข้อใชบ้รกิำรตรงกบัชื่อบุคคลในฐำนขอ้มูล AML/ CFT Risk Database ของส ำนักงำนป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ โดยธนำคำรจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบภำยใน 5 วนั  นับแต่วนัทีธ่นำคำรไดป้ฏเิสธไม่ใหบ้รกิำร หรอืยกเลกิกำร
ใหบ้รกิำร หรอืระงบักำรใชบ้ตัร SCB Petty Cash  ดงักล่ำว และธนำคำรจะด ำเนินกำรใด ๆ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดต่อไป 

 อน่ึง ในกรณีทีม่ยีอดเงนิคงเหลอืในบตัร SCB Petty Cash  ทีถู่กปฏเิสธไม่ใหบ้รกิำร หรอืยกเลกิกำรใหบ้รกิำร หรอื ระงบักำรใช้
บตัรตำมวรรคก่อน ธนำคำรจะโอนเงนินัน้ทัง้หมดคนืกลบัเขำ้บญัชเีงนิฝำกทีห่กัเงนิออกมำ ภำยในวนัเดยีวกนักบัที่ปฏเิสธ ไม่ใหบ้รกิำร หรอื
ยกเลกิกำรใหบ้รกิำร หรอืระงบักำรใชบ้ตัรนัน้ เวน้แต่เป็นกรณีทีธ่นำคำรตอ้งด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยหรอืค ำสัง่ของหน่วยงำนหรอื
เจำ้พนกังำนทีม่อี ำนำจตำมกฎหมำย 

6.2 ธนำคำรสงสยัหรอืเหน็ว่ำรำยกำรกำรใช้บรกิำร มคีวำมเกี่ยวพนักบับุคคลใดที่ถูกก ำหนดให้เป็นผู้ที่มีกำรกระท ำอนัเป็นกำร 
ก่อกำรร้ำย หรอืที่ถูกลงโทษ (sanction) หรอืเกี่ยวพันกบับุคคลที่ถูกลงโทษโดยองค์กำรสหประชำชำติ สหภำพยุโรป ประเทศใดๆ หรือ  
โดยหน่วยงำนใดทีม่อี ำนำจตำมกฎหมำย ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

6.3 ธนำคำรสงสยัหรอืเหน็ว่ำมกีำรขอใชบ้รกิำรหรือมรีำยกำรกำรใชบ้รกิำร เพื่อหรอืในกจิกำรใด ๆ ซึง่ผดิวตัถุประสงคข์องบรกิำร
บตัร SCB Petty Cash หรอืทีอ่ำจเป็นกำรขดัต่อกฎหมำย หรอืควำมสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชำชน หรอืมลีกัษณะเป็นธุรกรรม
ทีอ่ำจผดิกฎหมำย หรอืผดิกฎเกณฑข์อ้บงัคบัใดทีใ่ชก้บัธุรกรรมนัน้ 

ทัง้นี้ ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำกำรกระท ำของธนำคำรตำมขอ้นี้ ไม่ถอืว่ำเป็นกรณีที่ธนำคำรละเมดิหรอืผดิสญัญำกบัผู้ขอใช้บรกิำร 
หรอืท ำใหผู้ข้อใชบ้รกิำรหรอืบุคคลใดเสยีหำยแต่ประกำรใด และผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำจะไม่ฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใดๆ จำกธนำคำร
แต่อย่ำงใดทัง้สิน้ 

7. หำกมคีวำมเสยีหำยใดๆ เกิดขึน้แก่ธนำคำร และ/หรอื บุคคลใดๆ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงรบัผดิชดใชค้่ำเสยีหำยดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำร 
และ/หรอื บุคคลใดๆ ทัง้สิน้ทุกประกำร 
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