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

2. ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงใช้บรกิำร SCB Cash Pick Up (บรกิำรรบั – ส่งเงนิสดและตรำสำรทำงกำรเงนิ) โดยให้ธนำคำรไปรบัเงนิสด  
และ/หรอื  ตรำสำรทำงกำรเงนิจำกสถำนทีท่ ำกำรของผู้ขอใชบ้รกิำรหรอืสถำนทีท่ีผู่้ขอใชบ้รกิำรก ำหนด  แลว้น ำไปส่งยงัสถำนทีท่ ำกำรของ
ธนำคำร  เพื่อให้ธนำคำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินตำมค ำสัง่ของผู้ขอใช้บริกำรต่อไป และ/หรือ น ำเงินสดไปส่งมอบให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร  
ณ  สถำนทีท่ ำกำรของผูข้อใชบ้รกิำรหรอืสถำนทีท่ีผู่ข้อใชบ้รกิำรก ำหนด (แลว้แต่กรณี) ตำมรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรทีธ่นำคำรก ำหนด โดย 
ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงผกูพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking และขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร 

3. ก ำหนดระยะเวลำกำรใชบ้รกิำรนี้ รำยละเอยีดประเภทของกำรบรกิำร ขัน้ตอนและวธิกีำรในทำงปฏบิตัขิองกำรใหบ้รกิำร (นับตัง้แต่
กำรจดัเตรยีมเงนิสด และ/หรอื ตรำสำรทำงกำรเงนิของผูข้อใชบ้รกิำรเพื่อสง่มอบใหแ้ก่ธนำคำรจนถงึกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่
ของผูข้อใชบ้รกิำร) รวมทัง้ข ัน้ตอนและวธิกีำรในกำรน ำเงนิสดไปสง่มอบใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร (แลว้แต่กรณี) เป็นไปตำมทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร 
ทัง้นี้ หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไม่ไดม้หีนงัสอืบอกกล่ำวไปยงัคู่สญัญำอกีฝำ่ยหนึ่งล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนัท ำกำรก่อนวนั
ครบก ำหนดระยะเวลำกำรใช้บรกิำรว่ำไม่ประสงค์จะใช้บรกิำรต่อไป ให้ถือว่ำบรกิำรนี้มผีลใช้บงัคบัต่อไปอกีเป็นครำวๆ ครำวละ 3 ปี ตำม
ขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร 
 4. ผู้ขอใช้บริกำรจะจดัท ำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น วนั เวลำ และสถำนที่ ในกำรส่งมอบ และ/หรือ รบัมอบเงินสด  
และ/หรอื ตรำสำรทำงกำรเงิน เป็นต้น ตำมแบบที่ธนำคำรก ำหนด มอบไว้ให้แก่ธนำคำรในวนัท ำค ำขอใช้บรกิำร ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง  
ของขอ้ก ำหนดนี้ดว้ย 
  ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรมีควำมประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรตำมควำมในวรรคก่อน 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นครัง้ครำวหรอืใหม้ผีลใชบ้งัคบัตลอดไปกต็ำม ผูข้อใชบ้รกิำรจะแจง้ใหธ้นำคำรทรำบล่วงหน้ำเป็นหนงัสอื 
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนัท ำกำร ก่อนวนัทีธ่นำคำรจะตอ้งด ำเนินกำรตำมรำยละเอยีดทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงนัน้ 
 5. ในแต่ละครัง้ที่มีกำรส่งมอบเงินสด และ/หรือ ตรำสำรทำงกำรเงินให้แก่ธนำคำร และ/หรือ ในแต่ละครัง้ที่มีกำรขอให้ธนำคำร 
น ำเงนิสดไปส่งมอบใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร ผูข้อใชบ้รกิำรจะจดัท ำเอกสำรกำรสง่มอบ และ/หรอื กำรรบัมอบเงนิสด และ/หรือ ตรำสำรทำงกำรเงนิ
ดงักล่ำว ตำมแบบทีธ่นำคำรก ำหนด พรอ้มทัง้ลงนำมในเอกสำรดงักล่ำวและมอบใหแ้ก่ธนำคำรดว้ย 
  อนึ่ง ในกรณีทีเ่ป็นกำรส่งมอบเงนิสด และ/หรอื ตรำสำรทำงกำรเงนิใหแ้ก่ธนำคำรเพื่อให้ธนำคำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิตำมค ำสัง่
ของผูข้อใชบ้รกิำรต่อไปนัน้ ผูข้อใชบ้ริกำรตกลงใหถ้อืว่ำหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิของธนำคำรอนัเกีย่วกบัเงนิสด และ/หรอื ตรำสำรทำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวจะเริม่ขึน้ต่อเมื่อผูข้อใชบ้รกิำรไดส้ง่มอบเงนิสด และ/หรอื ตรำสำรทำงกำรเงนิ รวมทัง้เอกสำรกำรสง่มอบทีไ่ดม้กีำรลงนำมโดยถูกตอ้ง
ตำมวรรคก่อนใหแ้ก่ธนำคำรเรยีบรอ้ยแลว้เท่ำนัน้ 
 6. ผูข้อใชบ้รกิำรจะจดัส่งรำยชื่อและขอ้มูลรำยละเอยีดเกีย่วกบัพนักงำนทีท่ ำหน้ำทีส่่งมอบเงนิสด และ/หรอื ตรำสำรทำงกำรเงนิ ใหแ้ก่
ธนำคำร และ/หรอื ท ำหน้ำทีร่บัมอบเงนิสดจำกธนำคำร (แลว้แต่กรณี) รวมทัง้ลำยมอืชื่อของบุคคลดงักล่ำว ใหแ้ก่ธนำคำรภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัทีท่ ำค ำขอใชบ้รกิำร หรอืก่อนทีจ่ะเริม่ใหบ้รกิำรนี้ (แลว้แต่วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน) และในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรประสงคจ์ะเพิ่มเตมิ และ/หรอื 
เปลีย่นแปลงพนกังำนของผูข้อใชบ้รกิำร ผูข้อใชบ้รกิำรจะแจง้ใหธ้นำคำรทรำบล่วงหน้ำเป็นหนงัสอืเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัท ำกำร 
 7. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บรกิำรได้ส่งมอบตัว๋เงนิให้แก่ธนำคำรเพื่อขอให้ธนำคำรท ำกำรเรยีกเกบ็เงนิตำมตัว๋เงนิดงักล่ำว ผู้ขอใช้บรกิำร  
ตกลงยอมรบัและยนิยอมผูกพนัตำมเงื่อนไขและวธิปีฏบิตัขิองธนำคำรที่เกีย่วกบักำรเรยีกเกบ็เงนิตำมตัว๋เงนิ และ/หรอื กำรคนืตัว๋เงิ นใหแ้ก่ 
ผู้ขอใช้บรกิำร และ/หรอื กำรด ำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งนัน้ทุกประกำร ทัง้นี้ โดยผู้ขอใช้บรกิำรตกลงจะไม่เรยีกร้องให้ธนำคำรต้อง รบัผิด 
ต่อผูข้อใชบ้รกิำรอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 8. ธนำคำรจะจดัให้มกีำรประกนัภยัส ำหรบัควำมเสยีหำย และ/หรอื ควำมสูญหำยใดๆ อนัเกดิขึ้นกบัเงนิสด และ/หรอื ตรำสำรทำง
กำรเงนิ ทีไ่ดม้กีำรใหบ้รกิำรตำมขอ้ก ำหนดนี้ และ/หรอื ควำมเสยีหำยอย่ำงใดๆ  ซึง่ธนำคำร และ/หรอื พนักงำน และ/หรอื ลูกจำ้ง และ/หรอื 
ตวัแทน และ/หรอื บรวิำรของธนำคำร ได้ก่อใหเ้กดิขึน้กบัผูข้อใชบ้รกิำร และ/หรอื บุคคลอื่นใด ไวก้บับรษิทัรบัประกนัภยัทีธ่นำคำรเหน็ชอบ
และภำยในวงเงนิเอำประกนัภัยตำมที่ธนำคำรเหน็สมควร ทัง้นี้ โดยธนำคำรตกลงเป็นผู้เสยีค่ำเบี้ยประกนัภัย และ/หรอื ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรประกนัภยัดงักล่ำวและเป็นผูร้บัประโยชน์แต่เพยีงฝำ่ยเดยีว 
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 9. ธนำคำรจะจดัหำพนกังำนทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมมำใหบ้รกิำรนี้ โดยธนำคำรจะจดัสง่รำยชื่อและขอ้มูลรำยละเอยีดเกีย่วกบัพนักงำน
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่วนัทีท่ ำค ำขอใชบ้รกิำร หรอืก่อนทีจ่ะเริม่ใหบ้รกิำรนี้ (แลว้แต่วนัใดจะเกดิขึน้ก่อน) และ
ในกรณีที่ธนำคำรประสงค์จะเพิม่เติม และ/หรอื เปลีย่นแปลงพนักงำนดงักล่ำว ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บรกิำรทรำบล่วงหน้ำเป็นหนังสอื  
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัท ำกำร 
 10. ผูข้อใช้บรกิำรตกลงให้ธนำคำรไม่ต้องรบัผดิในควำมสูญหำย และ/หรือ เสยีหำยของเงนิสด และ/หรอื ตรำสำรทำงกำรเงนิที่อยู่ใน
ควำมครอบครองของธนำคำร ซึง่เกดิขึน้เนื่องจำกเหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้ 
  10.1 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำของศตัรูต่ำงชำต ิกำรสูร้บ (ไม่ว่ำจะมกีำรประกำศสงครำมหรอืไม่กต็ำม) สงครำมกลำงเมอืง  
กบฏ กำรจลำจล กำรปฏวิตั ิเหตุกำรณ์โกลำหลของประชำชน กำรแย่งชงิอ ำนำจ รวมทัง้กำรขบัไล่หรอืกำรแย่งชงิซึง่เกีย่วเนื่องกบัเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
  10.2 กมัมนัตภำพรงัสีหรือกำรเจือปนจำกกัมมันตภำพรงัสขีองเชื้อเพลิงปรมำณูหรอืกำกของเสยีที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ของ  
เชือ้เพลงิปรมำณู 
  10.3 รงัสปีรมำณู สำรพษิ กำรระเบดิ หรอืสำรทีม่อีนัตรำยอย่ำงอื่นอนัเกดิจำกกำรระเบดิของปรมำณูหรอืส่วนประกอบของระเบดิ
ปรมำณูดงักล่ำว 
  10.4 อำวุธ หรอืสิง่ประดษิฐอ์ื่นใดทีใ่ชเ้ป็นส่วนปรมำณู และ/หรอื กำรหลอมละลำย หรอืกำรท ำปฏกิริยิำอื่นใดในท ำนองเดยีวกนักบั
พลงังำนทีเ่กดิจำกรงัส ีหรอืสำรรงัส ี
  10.5 รงัสปีรมำณู สำรพิษ กำรระเบดิ หรอืสำรที่มีอนัตรำยอย่ำงอื่น หรอืซำกเน่ำเป่ือยอนัเกดิจำกสำรกมัมนัตภำพรงัส ีเว้นแต่ 
ธำตุทำงเคมีที่มีกมัมันตภำพรงัสนีอกจำกนัน้ พลังงำนปรมำณูที่ถูกจดัเตรียม ดูแล เก็บรกัษำ หรือใช้ไปในทำงกำรค้ำ ทำงกำรเกษตร  
ทำงกำรแพทย ์ทำงวทิยำศำสตร ์หรอืทำงอื่นใดทีเ่ป็นสนัติ 
  10.6 อำวุธเคม ีอำวุธชวีภำพ อำวุธทีเ่กีย่วกบัแม่เหลก็ไฟฟ้ำทีใ่ชใ้นกำรปฏบิตักิำรของผูก่้อกำรรำ้ย 
  10.7 กำรปฏบิตักิำรของผูก้่อกำรรำ้ย 
 11. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริกำรหรือธนำคำรฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงพบเหตุอนัมีผลหรืออำจมีผลกระทบต่อบริกำรนี้ หรอืก่อหรอือำจก่อให้เกิด 
ควำมเสยีหำยไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ แก่คู่สญัญำอกีฝ่ำยหน่ึง คู่สญัญำฝ่ำยที่พบเหตุนัน้จะต้องแจง้ให้คู่สญัญำอกีฝ่ำยหน่ึงหรอืตวัแทนของ
คู่สญัญำอกีฝำ่ยหน่ึงทรำบทนัท ี
 12. ในกรณีทีธ่นำคำร และ/หรอื พนักงำน และ/หรอื ลูกจำ้งของธนำคำรไดก้ระท ำกำรหรอืละเวน้กำรทีต่อ้งกระท ำโดยจงใจหรอืประมำท
เลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรง อนัมผีลท ำใหเ้งนิสด และ/หรอื ตรำสำรทำงกำรเงนิทีธ่นำคำรไดร้บัมอบมำจำกผูข้อใชบ้รกิำรตำมขอ้ก ำหนดนี้ เกดิควำม
เสยีหำย และ/หรอื สญูหำย ธนำคำรตกลงยนิยอมรบัผดิชดใชค้่ำเสยีหำยหรอืค่ำสนิไหมทดแทนเพื่อควำมเสยีหำยดงักล่ำวใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร
ตำมมลูค่ำของเงนิสด และ/หรอื ตรำสำรทำงกำรเงนิ ทีเ่สยีหำย และ/หรอื สญูหำย พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ในอตัรำทีเ่ท่ำกบัอตัรำดอกเบีย้เงนิฝำก
ประเภทออมทรพัยข์องธนำคำรที่ประกำศใช้อยู่ ณ วนัทีเ่กดิควำมเสยีหำยดงักล่ำว นับแต่วนัที่ผูข้อใช้บรกิำรได้รบัควำมเสยีหำยจนถึงวนัที่
ธนำคำรไดช้ดใชค้่ำเสยีหำยจนครบถว้น  
 13. ในกรณีทีคู่่สญัญำฝำ่ยใดฝำ่ยหน่ึงปฏบิตัผิดิสญัญำ ซึง่อำจเป็นผลใหคู้่สญัญำอกีฝำ่ยหน่ึงไดร้บัควำมเสยีหำย คู่สญัญำฝำ่ยทีอ่ำจไดร้บั
หรอืไดร้บัควำมเสยีหำยนัน้มสีทิธทิี่จะแจง้เป็นหนังสอืใหคู้่สญัญำฝ่ำยทีป่ฏบิตัผิดิสญัญำด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุผดิสญัญำดงักล่ำวใหห้มดสิน้ไป 
ภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้ดงักล่ำวนัน้ 
  หำกคู่สญัญำฝ่ำยทีป่ฏบิตัผิดิสญัญำไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุผดิสญัญำใหเ้สรจ็สิน้เรยีบรอ้ยภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวในวรรคก่อน  
ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ก็ตำม คู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกบริกำรน้ีได้ทันที ทัง้น้ี โดยคู่สญัญำฝ่ำยที่ปฏิบัติผิดสญัญำตกลงยินยอม
รบัผดิชอบในควำมเสยีหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกประกำร 
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