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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 “ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรแบบ Diff Zone” หมำยควำมถึง ค่ำธรรมเนียมที่ธนำคำรเรยีกเกบ็จำกผู้ขอใช้บรกิำรในกำร
ใหบ้รกิำรรบัฝำกเงนิสด และ/หรอื ตัว๋เงนิ ซึ่งให้บรกิำรโดยสำขำของธนำคำรที่อยู่ต่ำงเขตพืน้ที่กบัสำขำของบญัชรีบัช ำระเงนิและสำขำของ
บญัชทีีถู่กหกัเงนิตำมตัว๋เงนิ 

1.3 “ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรแบบ  No Zone” หมำยควำมถึง ค่ำธรรมเนียมที่ธนำคำรเรียกเก็บจำกผู้ขอใช้บริกำร 
ในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเงนิสด และ/หรอื ตัว๋เงนิ ในอตัรำเดยีว ไม่ว่ำจะเป็นกำรใหบ้รกิำรโดยสำขำของธนำคำรทีอ่ยู่ในเขตพื้นทีเ่ดยีวกบัหรอื
ต่ำงเขตพืน้ทีก่บัสำขำของบญัชรีบัช ำระเงนิและสำขำของบญัชทีีถู่กหกัเงนิตำมตัว๋เงนิ 

1.4 “ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรแบบ Same Zone” หมำยควำมถึง ค่ำธรรมเนียมที่ธนำคำรเรียกเก็บจำกผู้ขอใช้บริกำร 
ในกำรใหบ้รกิำรรบัฝำกเงนิสด และ/หรอื ตัว๋เงนิ ซึ่งใหบ้รกิำรโดยสำขำของธนำคำรที่อยู่ในเขตพืน้ทีเ่ดยีวกบัสำขำของบญัชรีบัช ำระเงนิและ
สำขำของบญัชทีีถู่กหกัเงนิตำมตัว๋เงนิ 

1.5 “ตัว๋เงิน” หมำยควำมถึง เชค็ และ/หรอื ตัว๋แลกเงนิ ของธนำคำรพำณิชย์หรอืธนำคำรที่มกีฎหมำยจดัตัง้ขึน้โดยเฉพำะ หรอื 
ดร๊ำฟท์ และให้หมำยควำมรวมถึงตัว๋สญัญำใช้เงนิ และ/หรอื ตัว๋แลกเงนิ ที่ธนำคำรพำณิชย์หรอืธนำคำรที่มกีฎหมำยจดัตัง้ขึน้โดยเฉพำะ 
เป็นผูอ้ำวลัดว้ย ไม่ว่ำตัว๋เงนินัน้จะถงึก ำหนดช ำระหรอืยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระกต็ำม ทัง้นี้ ตัว๋เงนิดงักล่ำวจะตอ้งระบุเป็นสกุลเงนิบำทเท่ำนัน้ 

1.6 “บญัชีรบัช ำระเงิน” หมำยควำมถงึ บญัชเีงนิฝำกของผู้ขอใชบ้รกิำรทีม่อียู่กบัธนำคำรซึ่งผูข้อใชบ้รกิำรก ำหนดใหธ้นำคำรน ำ
เงนิสด และ/หรอื เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเรยีกเกบ็ตำมตัว๋เงนิ เขำ้บญัชดีงักล่ำว ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร และรวมถงึเลขทีข่องบญัชี
เงนิฝำกนัน้ ที่ได้มกีำรเปลี่ยนแปลงในภำยหลงั ไม่ว่ำด้วยเหตุใดกต็ำมด้วย ทัง้นี้ โดยผู้ขอใช้บรกิำรตกลงให้ถือเอำเงื่อนไขค ำขอเปิดบญัชี 
รบัช ำระเงนิ และเงื่อนไขกำรใชบ้ญัชรีบัช ำระเงนิ เป็นสว่นหนึ่งของขอ้ก ำหนดนี้ดว้ย 

1.7 “วงเงิน ABC” หมำยควำมถึง วงเงินที่ธนำคำรจะน ำเงินเข้ำบัญชีรับช ำระเงินให้ก่อนทรำบผลกำรเรียกเก็บตำมตัว๋เงิน  
ภำยใตข้อ้ก ำหนดนี้ 

2. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใชบ้รกิำร SCB Local Collect – ABC (บรกิำรรบัฝำกเชค็และเงนิสด – ABC) โดยใหธ้นำคำรรบัฝำกเงนิสด และ/หรอื  
ตัว๋เงนิ ณ ทุกสำขำของธนำคำรทัว่ประเทศ และให้ธนำคำรน ำเงนิสด และ/หรอื เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเรยีกเกบ็ตำมตัว๋เงนิดงักล่ำวเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิ 
ตำมรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด โดยผู้ขอใช้บรกิำรตกลงผูกพนัปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction 
Banking และขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร  

3. เงื่อนไขและรำยละเอยีดกำรน ำเงนิเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิ 
3.1 กรณีที่มกีำรน ำฝำกเงนิสด ธนำคำรจะน ำเงนิสดนัน้ฝำกเข้ำบญัชรีบัช ำระเงนิ โดยรวบรวมยอดเงนิเป็นยอดเดยีวและน ำเข้ำ 

บญัชรีบัช ำระเงนิเมื่อสิน้วนัท ำกำรแต่ละวนั เวน้แต่ค ำขอใชบ้รกิำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น  
3.2 กรณีทีม่กีำรน ำฝำกตัว๋เงนิเพื่อใหธ้นำคำรเรยีกเกบ็  

3.2.1 ผู้ขอใช้บริกำรขอให้ธนำคำรจ่ำยเงินตำมตัว๋เงินและน ำเงินเข้ำบัญชีรับช ำระเงินให้ก่อนทรำบผลกำรเรียกเก็บ 
ตำมเงื่อนไขที่จะกล่ำวต่อไปในขอ้ 3.2.2 โดยผู้ขอใช้บรกิำรตกลงให้ธนำคำรจ่ำยเงนิตำมตัว๋เงนิดงักล่ำวรวมกนัไม่เกนิวงเงนิ ABC ที่ระบุ 
ในค ำขอใชบ้รกิำร 

 อย่ำงไรกต็ำม ในกรณีที่จ ำนวนเงนิตำมตัว๋เงนิดงักล่ำว มจี ำนวนรวมกนัเกนิวงเงนิ ABC ที่ธนำคำรก ำหนด ผู้ขอใช้
บรกิำรตกลงใหธ้นำคำรมสีทิธใิชดุ้ลพนิิจด ำเนินกำรดงันี้ 

(1) น ำเงนิเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิใหก้่อน ในจ ำนวนทีไ่ม่เกนิวงเงนิ ABC ทีธ่นำคำรก ำหนดตำมวรรคหนึ่งเท่ำนัน้ หรอื 
(2) น ำเงนิเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิใหก้่อน ตำมจ ำนวนทีร่ะบุในตัว๋เงนิทัง้หมด (แมจ้ะเกนิวงเงนิ ABC ทีธ่นำคำรก ำหนด 

ตำมวรรคหนึ่งกต็ำม) โดยถอืว่ำ 
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(ก) จ ำนวนเงนิทีอ่ยู่ภำยในวงเงนิ ABC ทีธ่นำคำรก ำหนดเป็นส่วนทีธ่นำคำรจ่ำยเงนิก่อนตำมขอ้ก ำหนดนี้ โดย
ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงช ำระเงนิคนืใหแ้ก่ธนำคำรตำมเงื่อนไขขอ้ก ำหนดนี้ และ 

(ข) จ ำนวนเงนิในส่วนที่เกนิกว่ำวงเงนิ ABC ให้ถือเป็นกำรเบิกเงนิเกนิบญัชจีำกบญัชเีดนิสะพดัของผู้ขอใช้
บรกิำรบญัชใีดกไ็ด้ โดยผู้ขอใช้บรกิำรตกลงช ำระเงนิในส่วนที่เกนิดงักล่ำวพรอ้มดอกเบี้ยทบต้นของเงนิจ ำนวนดงักล่ำวให้แก่ธนำคำรตำม
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของสญัญำกูเ้บกิเงนิเกนิบญัชหีรอืบญัชเีดนิสะพดั รวมทัง้ตกลงปฏบิตัติำมเงื่อนไขซึ่งก ำหนดในสญัญำกูเ้บกิเงนิเกนิ
บญัชหีรอืบญัชเีดนิสะพดัดงักล่ำว ทุกประกำรดว้ย  

3.2.2 เมื่อถงึรอบเวลำ 13.00 น., 15.00 น., 16.00 น. และ 22.00 น. หรอืรอบเวลำอื่นใดทีธ่นำคำรก ำหนด ของวนัท ำกำรที่
ตัว๋เงนิถงึก ำหนดช ำระ ธนำคำรจะรวบรวมยอดเงนิตำมตัว๋เงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระเงนิในวนัเดยีวกนัเป็นยอดเดยีวในแต่ละช่วงของรอบเวลำ และ
น ำเงนิไปเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิตำมจ ำนวนและภำยใต้เงื่อนไขในขอ้ 3.2.1 ตำมรอบเวลำดงักล่ำว เวน้แต่ค ำขอใชบ้รกิำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 
ทัง้นี้ ไม่ว่ำจะทรำบผลกำรเรยีกเกบ็เงนิแลว้หรอืไม่กต็ำม 

 ทัง้นี้  ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรขอใหธ้นำคำรน ำเงนิเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำรแบบรอบพเิศษ   (Special  
Round)  ด้วย ธนำคำรจะรวบรวมยอดเงินตำมตัว๋เงนิที่ถึงก ำหนดช ำระเงนิในวนัเดียวกนัซึ่งธนำคำรได้รบัไว้ล่วงหน้ำก่ อนวนัถึงก ำหนด 
ช ำระเงนิตำมตัว๋เงนิดงักล่ำวเป็นยอดเดยีว และน ำเงนิไปเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิตำมจ ำนวนและภำยใตเ้งือ่นไขในขอ้ 3.2.1 ภำยในเวลำ 06.00 น. 
ของวนัทีต่ัว๋เงนินัน้ถงึก ำหนดช ำระเงนิ เวน้แต่ค ำขอใชบ้รกิำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น     

 อน่ึง ในกรณีวนัทีต่ัว๋เงนิถงึก ำหนดช ำระเงนิตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของธนำคำร ธนำคำรจะน ำเงนิเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิ
ของผูข้อใชบ้รกิำรในวนัท ำกำรถดัไป 

3.2.3 ในกรณีที่ธนำคำรเรียกเก็บเงินตำมตัว๋เงินได้ ผู้ขอใช้บริกำรตกลงช ำระเงินคืนให้แก่ธนำคำร เท่ำกับจ ำนวนเงิน 
ตำมตัว๋เงินที่ธนำคำรได้จ่ำยให้แก่ผู้ขอใช้บรกิำรไปก่อนที่จะทรำบผลกำรเรยีกเก็บ และจะช ำระให้เสรจ็สิ้นภำยในวนัที่ธนำคำรทรำบผล  
กำรเรยีกเกบ็เงนิตำมตัว๋เงนินัน้  

3.2.4 ในกรณีทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็เงนิตำมตัว๋เงนิไม่ได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด   
(1) ธนำคำรจะแจง้ใหผู้้ขอใช้บรกิำรทรำบในวันท ำกำรถดัไปจำกวนัที่ธนำคำรทรำบผลกำรเรยีกเกบ็เงนิไม่ได ้โดย 

ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถขอรบัตัว๋เงนิฉบบันัน้คนืได ้ณ สถำนทีต่ำมทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัจำกวนัทีธ่นำคำรแจง้ใหท้รำบ  
 (2) ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงช ำระเงนิตำมจ ำนวนทีธ่นำคำรไดจ้่ำยไปก่อนทรำบผลกำรเรยีกเกบ็ดงักล่ำวขำ้งตน้ (ส ำหรบั 

จ ำนวนเงินที่ไม่เกินวงเงิน ABC) คืนให้แก่ธนำคำรพร้อมค่ำปรบัในอัตรำที่ระบุในค ำขอใช้บริกำร โดยจะช ำระให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่  
ธนำคำรแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิำรทรำบว่ำตัว๋เงนิดงักล่ำวเรยีกเก็บเงนิไม่ได้หรอืในวนัอื่นที่ธนำคำรก ำหนด ทั ้งนี้ กำรค ำนวณค่ำปรบัในกรณีนี้ 
จะค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิทีธ่นำคำรไดจ้่ำยไปก่อนทีจ่ะหกัค่ำธรรมเนียมและค ำนวณนบัตัง้แต่วนัทีธ่นำคำรได้จ่ำยไปจนถงึวนัทีธ่นำคำรแจง้ให ้
ผูข้อใชบ้รกิำรทรำบผลว่ำเรยีกเกบ็เงนิไม่ได ้หรอืในวนัอื่นทีธ่นำคำรก ำหนด 

3.2.5 ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงผูกพันตำมระเบยีบและวิธปีฏิบตัิของธนำคำรเกี่ยวกบักำรเรยีกเก็บเงนิตำมตัว๋เงนิและกำรคืน  
ตัว๋เงนิทุกประกำร และผูข้อใชบ้รกิำรจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นำคำรตอ้งรบัผดิชอบไม่ว่ำดว้ยเหตุใดๆ กต็ำม 

3.3 ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัและเขำ้ใจดวี่ำจ ำนวนเงนิที่ธนำคำรน ำเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิให้แก่ผู้ขอใช้บรกิำรภำยใต้บรกิำรนี้ จะเป็น
จ ำนวนเงนิหลงัจำกที่ธนำคำรได้หักช ำระค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำบรกิำร และ/หรอื ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้ขอใช้บรกิำรต้องช ำระให้แก่ธนำคำร  
ในแต่ละครัง้แลว้  

4. ธนำคำรจะจดัท ำรำยงำนกำรให้บรกิำรนี้ตำมรำยละเอยีดที่ธนำคำรก ำหนด และน ำไปลงไว้ในระบบ SCB Business Net และ/หรอื 
ระบบอื่นใดทีธ่นำคำรก ำหนดเพื่อใหผู้ข้อใชบ้รกิำรสำมำรถเขำ้ดแูละ Download  รำยงำนนัน้ไดด้ว้ยตนเอง   

5. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร และค่ำใชจ้่ำยใดๆ (ถำ้ม)ี เกีย่วกบักำรใชบ้รกิำรตำมบรกิำรนี้ ตำมอตัรำและเงื่อนไข
ทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร 

6. ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไม่ช ำระค่ำธรรมเนียม  และ/หรอื  ค่ำบรกิำร และ/หรอื ค่ำใชจ้่ำย และ/หรอื เงนิทีธ่นำคำรจ่ำยตำมตัว๋เงนิก่อน
ทรำบผลกำรเรยีกเกบ็ (ส ำหรบัจ ำนวนเงนิทีไ่ม่เกนิวงเงนิ ABC) และ/หรอื ค่ำปรบั (ถ้ำม)ี ตำมขอ้ก ำหนดนี้ ภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้ ผู้ขอใช้
บรกิำรตกลงใหธ้นำคำรคดิดอกเบีย้ในจ ำนวนเงนิดงักล่ำวในอตัรำเท่ำกบัอตัรำสงูสดุผดิเงื่อนไข ทัง้นี้ นบัตัง้แต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำทีธ่นำคำร
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ก ำหนดดงักล่ำวเป็นต้นไป จนกว่ำผู้ขอใช้บริกำรจะช ำระเสร็จสิ้น  นอกจำกนี้ ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงให้ธนำคำรมีสทิธิด ำเนินกำรตำมแต่จะ
เหน็สมควร ดงันี้ 

6.1 หกัเงินจำกบญัชีรบัช ำระเงนิได้ทันทีและตำมวธิีกำรที่ธนำคำรก ำหนด หำกเงนิในบญัชีรบัช ำระเงนิไม่มีหรอืมีไม่พอให้หัก  
ผู้ขอใช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกอื่นใดของผู้ขอใช้บริกำร  และ/หรือ เงินจ ำนวนใดๆ ของผู้ขอใช้บริกำร 
ทีม่อียู่กบัหรอืมสีทิธเิรยีกรอ้งหรอืเรยีกคนืจำกธนำคำรไดท้นัท ีทัง้นี้ โดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกผูข้อใชบ้รกิำร 

6.2 ในกรณีทีเ่งนิในบญัชรีบัช ำระเงนิ และ/หรอื บญัชเีงนิฝำกอื่นใดของผูข้อใชบ้รกิำร และ/หรอื เงนิจ ำนวนใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิำร 
ที่มีอยู่กับหรือมีสทิธิเรียกร้องหรือเรียกคืนจำกธนำคำร ไม่มีหรือมีไม่พอให้หัก ผู้ขอใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรน ำจ ำนวนเงินดังกล่ำว 
ทัง้จ ำนวน หรอืบำงสว่น หรอืเฉพำะจ ำนวนทีย่งัคงเหลอืหลงัจำกหกัช ำระหนี้แลว้นัน้ ไปลงจ่ำยในบญัชเีดนิสะพดัของผูข้อใชบ้รกิำรบญัชใีดกไ็ด ้
โดยถอืเป็นหนี้เบกิเงนิเกนิบญัช ีและยนิยอมเสยีดอกเบีย้ทบตน้ของเงนิจ ำนวนดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำรตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญำกู้
เบิกเงนิเกนิบญัชหีรอืบญัชเีดนิสะพดัดงักล่ำว ตำมจ ำนวนเงนิที่ต้องช ำระหรอืคนื ตำมขัน้ตอนและวธิี กำรที่ธนำคำรก ำหนด เพื่อช ำระหนี้
ดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำรไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกผูข้อใชบ้รกิำร 

7. ผูข้อใชบ้รกิำรขอยนืยนัและรบัรองว่ำ ตลอดกำรใชบ้รกิำรนี้ ผูข้อใชบ้รกิำรมบีญัชเีดนิสะพดัและวงเงนิกูเ้บกิเงนิเกนิบญัชกีบัธนำคำร 
ทัง้นี้ กรณีที่ผู้ขอใช้บรกิำรไม่มบีญัชเีดนิสะพดัและวงเงนิกู้เบกิเงนิเกนิบญัชกีบัธนำคำรแล้ว ผูข้อใช้บรกิำรยนิยอมให้ธนำคำรมสีทิธทิี่จะไม่
ใหบ้รกิำรนี้กบัผูข้อใชบ้รกิำรกไ็ด ้

8. คู่สญัญำฝำ่ยใดฝำ่ยหน่ึงมสีทิธบิอกเลกิบรกิำรน้ีเมื่อใดกไ็ด ้โดยบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหคู้่สญัญำอกีฝำ่ยหน่ึงทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 90 วนั และผูข้อใชบ้รกิำรไม่มสีทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใดๆ จำกกำรทีธ่นำคำรบอกเลกิบรกิำรนี้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด 
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