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

2. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใชบ้รกิำร SCB Bill Collector (บรกิำรวำงบลิและเกบ็เชค็)  โดยใหธ้นำคำรด ำเนินกำรรบั-สง่เอกสำรกำรเรยีกเกบ็
เงนิ และ/หรอื เชค็ และ/หรอื เอกสำรทำงกำรเงนิที่เกี่ยวขอ้งจำกหรอืให้แก่บุคคลต่ำง ๆ ที่มภีำระผูกพนั และ/หรอื ตกลงช ำระเงนิค่ำสนิค้ำ 
และ/หรอื บรกิำร และ/หรอื เงนิใดๆ ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร (“ผูช้ ำระเงิน”) และน ำเชค็นัน้ฝำกเขำ้บญัชเีงนิฝำกของผูข้อใชบ้รกิำรทีม่อียู่กบัธนำคำร
ซึง่ผูข้อใชบ้รกิำรก ำหนดส ำหรบักำรรบัฝำกเชค็เพื่อเรยีกเกบ็ภำยใต้บรกิำรนี้ ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร และใหห้มำยควำมรวมถงึ
เลขที่ของบญัชรีบัช ำระเงนินัน้ ที่ไดม้กีำรเปลีย่นแปลงในภำยหลงั ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดกต็ำมดว้ย  (“บญัชีรบัช ำระเงิน”)  ทัง้นี้ ตำมรำยละเอยีด
บรกิำรทีธ่นำคำรก ำหนด โดยผูข้อใชบ้รกิำรตกลงผกูพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking และขอ้ก ำหนดนี้
ทุกประกำร และผู้ขอใช้บรกิำรตกลงให้ถือเอำเงื่อนไขค ำขอเปิดบญัชีรบัช ำระเงนิ  และเงื่อนไขกำรใช้บญัชีรบัช ำระเงนิ เป็นส่วนหนึ่งของ
ขอ้ก ำหนดนี้ดว้ย 

 ผูข้อใช้บรกิำรตกลงและรบัรองว่ำ เชค็ภำยใต้บรกิำรนี้จะต้องเป็นเชค็ที่ผู้ขอใช้บรกิำรได้รบัช ำระส ำหรบัค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร 
จำกผูช้ ำระเงนิซึง่เชค็ดงักล่ำวจะตอ้งระบุเป็นสกุลเงนิบำทเท่ำนัน้ ทัง้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นเชค็ทีถ่งึก ำหนดช ำระแลว้หรอืไม่กต็ำม 

3. ผู้ขอใช้บรกิำรสำมำรถเลอืกใช้บรกิำรหนึ่งหรอืหลำยบรกิำรได้ตำมที่ธนำคำรเปิดให้บรกิำรในขณะนี้ และ/หรอืที่จะเปิดให้บรกิำร
เพิม่เตมิในภำยหน้ำ ซึง่ในขณะนี้ ธนำคำรไดจ้ดัใหม้บีรกิำรดงันี้ 

 3.1 บรกิำรรบั-ส่งเอกสำรกำรเรยีกเกบ็เงนิ และ/หรอื เชค็ และ/หรอื เอกสำรทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  (“บริกำรรบั-ส่งเอกสำรกำร
เรียกเกบ็เงินและเชค็”) ไดแ้ก่ 

  3.1.1 รบัเอกสำรกำรเรยีกเก็บเงิน เช่น เอกสำรแสดงรำยกำรสินค้ำที่ผู้ช ำระเงนิสัง่ซื้อ ใบแจ้งยอดหนี้ค้ำงช ำระ เป็นต้น   
จำกผูข้อใชบ้รกิำรตำมก ำหนดวนั เวลำ ทีธ่นำคำรและผูข้อใชบ้รกิำรตกลงกนั เพื่อสง่ใหก้บัผูช้ ำระเงนิทีผู่ข้อใชบ้รกิำรก ำหนด 

  3.1.2 รบัหนงัสอืยนืยนัยอดหนี้คำ้งช ำระ และรบัแจง้ก ำหนดวนั เวลำใหร้บัเชค็จำกผูช้ ำระเงนิ เพื่อสง่ใหก้บัผูข้อใชบ้รกิำร 
  3.1.3 รบัเอกสำรทำงกำรเงิน เช่น ใบเสร็จรบัเงิน และ/หรือ เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำกผู้ขอใช้บริกำร เพื่อส่งให้กับ 

ผูช้ ำระเงนิเมื่อไดร้บัมอบเชค็จำกผูช้ ำระเงนิ ตำมวนัและเวลำทีผู่ข้อใชบ้รกิำรแจง้ใหธ้นำคำรทรำบ 
  3.1.4 น ำเชค็ทีร่บัมอบจำกผูช้ ำระเงนิ ไปเรยีกเกบ็เงนิและน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเรยีกเกบ็ตำมเชค็เขำ้บญัชีรบัช ำระเงนิ 
 3.2 บรกิำรบนัทกึขอ้มูลของเอกสำรและเชค็ ให้แก่ผู้ขอใช้บรกิำรตำมรำยละเอยีดและรูปแบบที่ธนำคำรก ำหนด และจดัส่งให้แก่ 

ผูข้อใชบ้รกิำรตำมวธิกีำรและภำยในเวลำทีธ่นำคำรและผูข้อใชบ้รกิำรไดต้กลงกนั 
  ทัง้นี้ ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงว่ำ ในกรณีที่เกดิเหตุช ำรุดบกพร่องหรอืมีขอ้ขดัขอ้งเกี่ยวกบัระบบงำนที่ใช้ในกำรส่งบนัทกึขอ้มูล

ดงักล่ำวในวรรคก่อน ใหธ้นำคำรจดัสง่เมื่อระบบงำนดงักล่ำวใชไ้ดต้ำมปกต ิ 
4. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหธ้นำคำรใหบ้รกิำรตำมวนั เวลำ และรำยละเอยีดกำรด ำเนินกำรทีธ่นำคำรก ำหนด  
5. กรณีทีม่กีำรน ำฝำกเชค็เพื่อใหธ้นำคำรเรยีกเกบ็ ธนำคำรจะน ำเงนิเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร ภำยใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
 5.1 ในกรณีทีธ่นำคำรไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิตำมเชค็ไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุใด ธนำคำรจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบในวนัท ำกำรถดัไป

จำกวนัทีธ่นำคำรทรำบผลกำรเรยีกเกบ็เงนิไม่ได ้โดยผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถขอรบัเชค็ฉบบันัน้คนืได ้ณ  สถำนทีต่ำมทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร
ภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัจำกวนัทีธ่นำคำรแจง้ใหท้รำบ  

 5.2 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงผูกพนัตำมระเบยีบและวธิปีฏบิตัขิองธนำคำรเกีย่วกบักำรเรยีกเกบ็เงนิตำมเชค็และกำรคนืเชค็ทุกประกำร 
และผูข้อใชบ้รกิำรจะไม่เรยีกรอ้งใหธ้นำคำรตอ้งรบัผดิชอบไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ กต็ำม 

6. เมื่อสิน้วนัท ำกำรในแต่ละวนั ธนำคำรจะรวบรวมยอดเงนิของเงนิที่เรยีกเกบ็ไดต้ำมเชค็ในแต่ละวนัเป็นยอดเดียว และน ำเขำ้บญัช ี
รบัช ำระเงนิภำยในวนัท ำกำรนัน้ๆ เวน้แต่ค ำขอใชบ้รกิำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 ทัง้นี้   ผู้ขอใช้บริกำรยอมรบัและเข้ำใจดีว่ำ จ ำนวนเงินที่ธนำคำรน ำเข้ำบัญชีรบัช ำระเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรตำมที่กล่ำวมำ 
ในวรรคก่อน จะเป็นจ ำนวนเงนิหลงัจำกทีธ่นำคำรไดห้กัช ำระค่ำธรรมเนียม และ/หรอื ค่ำบรกิำร และ/หรอื ค่ำใชจ้่ำยทีผู่ข้อใชบ้รกิำรต้องช ำระ
ใหแ้ก่ธนำคำรในแต่ละครัง้แลว้  
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7. ในกำรให้บรกิำรของธนำคำรนัน้ ธนำคำรตกลงรบัผิดชอบเฉพำะควำมเสยีหำยที่เกดิขึน้กบัผู้ขอใช้บรกิำรอนัเนื่องมำจำกสำเหตุ
ดงัต่อไปนี้ และเป็นทีเ่หน็ไดช้ดัแจง้ว่ำเป็นควำมผดิของธนำคำร 

 7.1 กรณีทีค่วำมเสยีหำยเกดิจำกกำรส่งเอกสำรกำรเรยีกเกบ็เงนิผดิ และ/หรอื เกดิจำกกำรรบั และ/หรอื สง่เอกสำรกำรเรยีกเกบ็เงนิ 
และ/หรือ เช็ค ไม่ตรงตำมเวลำที่ก ำหนด ธนำคำรตกลงชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรตำมควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริง  
แต่ไม่เกนิกว่ำค่ำบรกิำรหรอืค่ำธรรมเนียมทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็จำกผูข้อใชบ้รกิำร ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรรบั -ส่งเอกสำรกำรเรยีกเกบ็เงนิและเชค็ 
ในครำวนัน้ๆ 

 7.2 กรณีทีเ่อกสำรกำรเรยีกเกบ็เงนิสญูหำย ระหว่ำงขัน้ตอนกำรจดัส่งเอกสำรกำรเรยีกเกบ็เงนิดงักล่ำว ธนำคำรตกลงรบัผดิชอบ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรแจง้ควำม ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำส ำเนำเอกสำรกำรเรยีกเกบ็เงนิทีส่ญูหำย ตลอดจนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัส่งเอกสำร
กำรเรยีกเกบ็เงนินัน้ใหม่ 

 7.3 กรณีทีเ่ชค็สญูหำยในระหว่ำงขัน้ตอนกำรรบัเชค็จนถงึเรยีกเกบ็เงนิตำมเชค็ ธนำคำรตกลงรบัผดิชอบดงันี้ 
  7.3.1 ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรแจง้ควำม 
  7.3.2 ค่ำใชจ้่ำยกำรรบั-สง่เชค็ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำรใหม่ 
  7.3.3 ชดใชด้อกเบีย้ของจ ำนวนเงนิทีร่ะบุไวต้ำมเชค็ฉบบัทีส่ญูหำยทีผู่ข้อใชบ้รกิำรมสีทิธไิดร้บัตำมอตัรำดอกเบีย้เงนิฝำกที่

ธนำคำรประกำศก ำหนดส ำหรบับญัชีเงนิฝำกประเภทเดียวกนักบับญัชีรบัช ำระเงนิ นับตัง้แต่วนัที่ผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องได้รบัเงนิตำมเช็ค 
ฉบบัทีส่ญูหำย (หำกมกีำรเรยีกเกบ็เงนิตำมเชค็เขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิได)้ จนถงึวนัทีม่กีำรเรยีกเกบ็เงนิตำมเชค็ฉบบัใหม่ได ้แต่ทัง้นี้ ธนำคำรจะ
ชดใชด้อกเบีย้ของจ ำนวนเงนิดงักล่ำวไม่เกนิกว่ำ 7 วนั เท่ำนัน้ 

 7.4 ไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ธนำคำรจะรบัผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำย และ/หรอื ค่ำเสยีหำยตำมข้อก ำหนดนี้ ส ำหรบัควำมเสยีหำย  
ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละครัง้ไม่เกนิ 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถว้น) 

8. ในกรณีที่ธนำคำรได้ทดรองจ่ำยเงนิจ ำนวนใดๆ แทนผู้ขอใช้บรกิำรไปก่อนไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ก็ตำม ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงชดใช้ 
เงินทดรองจ่ำยดังกล่ำวให้แก่ธนำคำร ภำยในก ำหนดเวลำและตำมวิธีกำรที่ธนำคำรก ำหนดพร้อมทัง้ดอกเบี้ยในจ ำนวนเงินดังกล่ำว 
ในอตัรำเท่ำกบัอตัรำสงูสดุ นบัตัง้แต่วนัทีธ่นำคำรไดท้ดรองจ่ำยเงนิไปก่อนดงักล่ำวเป็นตน้ไปจนถงึวนัทีผู่ข้อใชบ้รกิำรช ำระเสรจ็สิน้ 

9. ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไม่ช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร ค่ำใชจ้่ำย และ/ หรอื เงนิทดรองจ่ำยตำมขอ้ก ำหนดน้ี ภำยในเวลำทีก่ ำหนด
ไว ้ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหธ้นำคำรคดิดอกเบีย้ในจ ำนวนเงนิดงักล่ำวในอตัรำเท่ำกบัอตัรำสงูสุดผดิเงื่อนไขแทนอตัรำสงูสุด ทัง้นี้ นบัตัง้แต่วนัที่
ครบก ำหนดเวลำทีธ่นำคำรก ำหนดดงักล่ำวเป็นตน้ไป จนกว่ำผูข้อใชบ้รกิำรจะช ำระเสรจ็สิน้ 

10. ในกรณีที่กำรใช้บรกิำรรบัฝำกเชค็และเงนิสด - BC (SCB Local Collect – BC) หรอื บรกิำรรบัฝำกเช็คและเงนิสด - ABC (SCB 
Local Collect – ABC) ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรใชบ้รกิำรอยู่กบัธนำคำรสิน้สดุลง ใหก้ำรใชบ้รกิำรนี้สิน้สดุลงดว้ย  

11. คู่สญัญำฝำ่ยใดฝำ่ยหน่ึงมสีทิธบิอกเลกิบรกิำรน้ีเมื่อใดกไ็ด ้โดยบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหคู้่สญัญำอกีฝำ่ยหน่ึงทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 60 วนั และผูข้อใชบ้รกิำรตกลงจะไม่ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใดๆ ทัง้สิน้ จำกกำรทีธ่นำคำรบอกเลกิบรกิำรนี้ 

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


