
   ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
(ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Multi-bank Pooling  (บริกำรรวบรวมเงินจำกธนำคำรต่ำง ๆ)  

MultiBankPooling_V01,  Rev. 03-07-2017 SCB Transaction Banking – Specific Terms & Conditions หนา้ 1 / 2 

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

2. ผูข้อใช้บรกิำรตกลงใช้บรกิำร SCB Multi-bank Pooling (บรกิำรรวบรวมเงนิจำกธนำคำรต่ำง ๆ) ตำมรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรที่
ธนำคำรก ำหนด โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงผูกพันปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทัว่ไปของบริกำร SCB Transaction Banking และข้อก ำหนดนี้ 
ทุกประกำร และผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหถ้อืเอำเงื่อนไขค ำขอเปิดบญัช ีและเงื่อนไขกำรใชบ้ญัชทีีร่บัโอน เป็นสว่นหนึ่งของขอ้ก ำหนดนี้ดว้ย  

3. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงสง่มอบและใหธ้นำคำรเป็นผูม้สีทิธใิช ้User ID และ/หรอื Password ของผูข้อใชบ้รกิำรเพื่อเขำ้ตรวจสอบยอดเงนิ
คงเหลอืที่สำมำรถเบกิถอนได้ในบญัชเีงินฝำกใด ๆ ของผู้ขอใชบ้รกิำรที่มอียู่กบัธนำคำรพำณิชย ์และ/หรอื สถำบนักำรเงนิใดๆ (“บญัชีเงิน
ฝำก”) ได ้โดยธนำคำรจะตรวจสอบยอดเงนิดงักล่ำวเป็นประจ ำทุกวนัท ำกำรหรอืตำมทีก่ ำหนดในค ำขอใชบ้รกิำร แลว้แจง้ผลกำรตรวจสอบให้
ผูข้อใชบ้รกิำรทรำบ และผูข้อใชบ้รกิำรจะแจง้กลบัมำยังธนำคำร เพื่อยนืยนัยอดเงนิทีจ่ะใหธ้นำคำรระบุลงในเชค็ของผูข้อใชบ้รกิำร (“เช็ค”)  
ทีส่ ัง่จ่ำยเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกแต่ละบญัชดีงักล่ำว ทัง้นี้ ภำยในก ำหนดเวลำและโดยผ่ำนช่องทำงตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร  

 ทัง้นี้ ผู้ขอใช้บรกิำรยอมรบัว่ำ ยอดเงนิที่จะให้ธนำคำรระบุในเชค็สัง่จ่ำยเงนิจำกบญัชีเงนิฝำกแต่ละบญัชีตำมควำมในวรรคก่อน 
จะต้องมจี ำนวนไม่เกนิกว่ำยอดเงนิคงเหลอืที่สำมำรถใช้ได้ของแต่ละบญัชตีำมที่ธนำคำรแจง้ให้ทรำบในแต่ละครำวนัน้ๆ ในกรณียอดเงนิที ่
ผู้ขอใช้บรกิำรแจ้งให้ธนำคำรระบุในเช็คสัง่จ่ำยจำกบญัชีใดมีจ ำนวนเกินกว่ำยอดเงินคงเหลือที่สำมำรถใช้ได้ตำมที่ธนำคำรแจ้งให้ทรำบ 
ในแต่ละครำวดงักล่ำว ธนำคำรไม่ตอ้งจดัท ำเชค็ส ำหรบับญัชนีัน้ๆ ในครัง้นัน้ 

4. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงสง่มอบเชค็ ซึง่ไดร้ะบุชื่อผูข้อใชบ้รกิำรเป็นผูร้บัเงนิในเชค็พรอ้มทัง้ขดีคร่อมและระบุขอ้ควำม “A/C Payee Only” 
หรอืขอ้ควำมอื่นใดที่มคีวำมหมำยท ำนองเดยีวกนั และติดสติกเกอร์ป้องกนักำรแก้ไขชื่อผู้รบัเงนิในเช็ค (ถ้ำมี) ให้แก่ธนำคำรเป็นครำวๆ 
รวมถึงด ำเนินกำรอื่นใดตำมเงื่อนไขกำรใชบ้รกิำรทีธ่นำคำรก ำหนดส ำหรบักำรใชบ้รกิำรในแต่ละรูปแบบโดยถูกต้องครบถ้วนก่อนวนัที่ขอให้
ธนำคำรใหบ้รกิำรในแต่ละครัง้ดว้ย ดงันี้ 

4.1 รปูแบบบรกิำรแบบที ่1 ผูข้อใชบ้รกิำรลงนำมสัง่จ่ำยเชค็เอง  
 ผู้ขอใช้บรกิำรต้องลงนำมสัง่จ่ำยเช็คตำมเงื่อนไขกำรลงนำมสัง่จ่ำยจำกบัญชีเงนิฝำกแต่ละบัญชีก่อนส่งมอบเช็คนัน้ให้แก่

ธนำคำรเพื่อกำรใหบ้รกิำรตำมขอ้ก ำหนดนี้ 
4.2 รปูแบบบรกิำรแบบที ่2 ใหธ้นำคำร SCAN ลำยมอืชื่อผูม้อี ำนำจลงนำมสัง่จ่ำยเชค็แทนกำรลงลำยมอืชื่อจรงิ 

4.2.1 ผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งแจง้และประสำนกบัธนำคำรเจำ้ของบญัชเีงนิฝำกแต่ละบญัชเีพื่อใหย้อมรบักำรสัง่จ่ำยเชค็โดยวธิกีำร 
SCAN ลำยมอืชื่อผูม้อี ำนำจลงนำมสัง่จ่ำยเชค็แทนกำรลงลำยมอืชื่อจรงิ  

4.2.2 ผูข้อใชบ้รกิำรต้องส่งมอบภำพตวัอย่ำงลำยมอืชื่อของผูม้อี ำนำจลงนำมสัง่จ่ำยเชค็ และแจง้เงื่อนไขกำรลงนำมสัง่จ่ำย
เชค็จำกบญัชเีงนิฝำกแต่ละบญัชทีีป่ระสงคจ์ะใหธ้นำคำรใหบ้รกิำรตำมขอ้ก ำหนดนี้ แก่ธนำคำร โดยหำกมกีำรเปลีย่นแปลงตวัอย่ำงลำยมอืชื่อ 
และ/หรอื ผูม้อี ำนำจลงนำม และ/หรอื เงื่อนไขกำรลงนำมสัง่จ่ำยเชค็ในบญัชเีงนิฝำกบญัชใีด ผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งส่งมอบภำพตวัอย่ำงลำยมอืชื่อ
พร้อมทัง้เงื่อนไขกำรลงนำมสัง่จ่ำยเชค็ที่แก้ไขใหม่ให้ธนำคำรโดยเรว็ ทัง้นี้ ธนำคำรไม่ต้องรบัผดิชอบในควำมเสยีหำยที่เกดิขึ้นในกรณี ที่
ธนำคำรเจำ้ของบญัชเีงนิฝำกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิตำมเชค็ที ่SCAN ลำยมอืชื่อผูม้อี ำนำจลงนำมสัง่จ่ำยเชค็นัน้ และ/หรอื จำกกำรทีธ่นำคำรได้
ด ำเนินกำรไปโดยใชภ้ำพตวัอย่ำงลำยมอืชื่อ และ/หรอื เงื่อนไขเดมิ ก่อนทีธ่นำคำรจะไดร้บัมอบภำพตวัอย่ำงลำยมอืชื่อ และ/หรอื เงื่อนไขกำร
ลงนำมสัง่จ่ำยเชค็ทีแ่กไ้ขใหม่ดงักล่ำว  

4.3 รปูแบบบรกิำรแบบที ่3 มอบอ ำนำจใหธ้นำคำรลงนำมสัง่จ่ำยเชค็แทนผูข้อใชบ้รกิำร 
4.3.1 ผู้ขอใช้บริกำรต้องท ำหนังสือมอบอ ำนำจให้ธนำคำรตำมแบบที่ได้รบัควำมเห็นชอบจำกธนำคำร และให้ถือเป็น  

สว่นหนึ่งของขอ้ก ำหนดนี้ดว้ย 
4.3.2 ผูข้อใชบ้รกิำรต้องแจง้ใหธ้นำคำรเจำ้ของบญัชเีงนิฝำกแต่ละบญัชทีรำบถงึกำรมอบอ ำนำจให้ธนำคำรลงนำมสัง่จ่ำย

เชค็แทนผู้ขอใช้บรกิำร ทัง้นี้ ธนำคำรไม่ต้องรบัผดิชอบในควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ในกรณีที่ธนำคำรเจ้ำของบญัชเีงนิฝำกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิ  
ตำมเชค็เนื่องจำกกำรที่ธนำคำรเจ้ำของบญัชีเงนิฝำกไม่ได้รบัแจ้งถึงกำรที่ผู้ขอใช้บรกิำรได้มอบอ ำนำจให้ธนำคำรลงนำมสัง่จ่ำยเชค็แทน
ดงักล่ำว  
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5. เมื่อธนำคำรไดร้บัแจง้ยนืยนัยอดเงนิและวนัทีส่ ัง่จ่ำยเชค็ตำมขอ้ก ำหนดบรกิำรนี้แลว้ ธนำคำรจะระบุวนัทีแ่ละจ ำนวนเงนิตำมยอดเงนิ
ทีไ่ดร้บักำรยนืยนัจำกผู้ขอใช้บรกิำรดงักล่ำว และ/หรอื SCAN ลำยมอืชื่อผูม้อี ำนำจลงนำมของผู้ขอใชบ้รกิำร และ/หรอื ลงลำยมอืชื่อสัง่จ่ำย 
(แลว้แต่กรณี) ลงบนตวัเชค็และน ำเชค็นัน้ฝำกเขำ้บญัชเีงนิฝำกของผูข้อใชบ้รกิำรทีม่อียู่กบัธนำคำรตำมทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร (“บญัชีท่ีรบัโอน”) 
ภำยในก ำหนดเวลำทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร  

6. ผู้ขอใช้บริกำรยอมรบัว่ำเช็คที่ธนำคำรน ำฝำกเข้ำบัญชีที่ร ับโอนตำมข้อก ำหนดนี้จะต้องมีกำรน ำส่งเพื่อเรียกเก็บ  และ/หรือ  
ด ำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง และรอผลกำรเรยีกเกบ็เงนิตำมเชค็ ตำมขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัิปกติของธนำคำรพำณิชย์ในกำรรบัฝำกเชค็เขำ้ 
บญัชเีงนิฝำกและกำรน ำส่งเชค็เพื่อเรยีกเกบ็ และ/หรอื กฎเกณฑข์องธนำคำรแห่งประเทศไทยหรอืหน่วยงำนทีม่อี ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำย 
โดยผู้ขอใชบ้รกิำรจะสำมำรถเบกิใช้เงนิตำมเชค็ดงักล่ำวได้ต่อเมื่อเชค็ดงักล่ำวสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิได้แล้ว แ ละธนำคำรไม่ต้องรบัผดิชอบ 
ในกรณีทีเ่ชค็ดงักล่ำวเรยีกเกบ็เงนิไม่ไดไ้ม่ว่ำโดยเหตุทีเ่งนิในบญัชไีม่พอจ่ำย หรอืเชค็ปลอม หรอืลำยมอืชื่อทีล่งในเชค็เป็นลำยมอืชื่อปลอม
หรอืไม่ถูกตอ้งตำมเงื่อนไขกำรสัง่จ่ำยเชค็ หรอืดว้ยเหตุอื่นใดกต็ำม 

7. ธนำคำรจะจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรในกำรให้บริกำรนี้เป็นรำยเดือนตำมเดือนปฏิทิน และน ำส่งให้แก่ผู้ขอใช้บรกิำร  
ณ ส ำนักงำนของผูข้อใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำรหรอืช่องทำงอื่นตำมทีธ่นำคำรก ำหนด และผูข้อใชบ้รกิำรจะตรวจสอบรำยละเอยีด
ขอ้มูลในรำยงำนและแจง้ขอ้โต้แย้งเป็นหนังสอื (ถ้ำม)ี ต่อธนำคำรภำยใน 7  วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัรำยงำนดงักล่ำว ในกรณีทีธ่นำคำรไม่ได้รบั
แจง้ขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ จำกผูข้อใชบ้รกิำรภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวขำ้งตน้ ถอืว่ำผูข้อใชบ้รกิำรไดย้อมรบัผกูพนัตำมขอ้มลูในรำยงำนนัน้ 

8. หำกธนำคำรไม่ไดร้บัแจง้ยนืยนัยอดเงนิและวนัทีใ่ห้ลงในเชค็ภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมค ำขอใชบ้รกิำรส ำหรบับญัชเีงนิฝำกบญัชใีด 
ถอืว่ำธนำคำรไม่มหีน้ำที่ต้องจดัท ำเชค็สัง่จ่ำยส ำหรบับญัชเีงนิฝำกบญัชนีัน้ในวนันัน้ และในกรณีที่กำรใช้บรกิำรนี้ในครัง้ใด ไม่เป็นไปตำม
เงื่อนไขของบรกิำรตำมที่ระบุในค ำขอใช้บรกิำร และ/หรอื ขอ้ก ำหนดนี้ ธนำคำรมดีุลพนิิจแต่เพยีงผู้เดยีวที่จะไม่ให้บรกิำรในครัง้นัน้ๆ หรอื
ใหบ้รกิำรโดยมเีงื่อนไข และ/หรอื คดิค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำรหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ตำมทีธ่นำคำรก ำหนด ตำมแต่ธนำคำรจะเหน็สมควร 
 

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


