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

2. ผูข้อใช้บรกิำรตกลงใชบ้รกิำร SCB Bill Payment  (บรกิำรรบัช ำระค่ำสนิคำ้และบรกิำร) โดยให้ลูกค้ำของผู้ขอใช้บรกิำร และ/หรอื 
บุคคลใดๆ ทีต่กลงช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ บรกิำร และ/หรอื เงนิใดๆ ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร (“ผู้ช ำระเงิน”) ช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร ใหแ้ก่
ผูข้อใชบ้รกิำร โดยกำรน ำเงนิเขำ้บญัชเีงนิฝำกของผูข้อใชบ้รกิำรทีม่อียู่กบัธนำคำรซึง่ผูข้อใชบ้รกิำรก ำหนดตำมค ำขอใชบ้รกิำร และใหร้วมถงึ
บญัชเีงนิฝำกนัน้ทีไ่ดม้กีำรเปลีย่นแปลงในภำยหน้ำไม่ว่ำดว้ยเหตุใดกต็ำมดว้ย (“บญัชีรบัช ำระเงิน”) โดยผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหถ้อืเอำเงื่อนไข
ค ำขอเปิดบญัชีรบัช ำระเงนิ และเงื่อนไขกำรใช้บญัชีรบัช ำระเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก ำหนดนี้ด้วย ทัง้นี้ ตำมรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรที่
ธนำคำรก ำหนด โดยผู้ขอใช้บริกำรตกลงผูกพันปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทัว่ไปของบริกำร SCB Transaction Banking และข้อก ำหนดนี้ 
ทุกประกำร 

3. ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถเลอืกก ำหนดใหผู้ช้ ำระเงนิช ำระเงนิผ่ำนช่องทำง และ/หรอื โดยวธิกีำรใดๆ ทีธ่นำคำรเปิดใหบ้รกิำรดงัต่อไปนี้ 
ทัง้นี้ ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร และ/หรอื ทีธ่นำคำรจะไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบเพิม่เตมิ  

3.1 น ำฝำกเงนิสด เงนิโอน หรอืเชค็ผ่ำนสำขำของธนำคำรตำมทีธ่นำคำรก ำหนด  
3.2 ท ำรำยกำรหรอืค ำสัง่โอนเงนิผ่ำนช่องทำงอเิลก็ทรอนิกสใ์ดๆ ของธนำคำร ไดแ้ก่ เครื่องเอทเีอม็ของธนำคำร หรอืระบบบรกิำร 

SCB Easy Net หรอืระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดทีธ่นำคำรก ำหนดเพิม่เตมิ 
3.3 ช ำระผ่ำนสถำนทีร่บัช ำระเงนิทีธ่นำคำรมอบหมำย (“ตวัแทนรบัช ำระเงิน”) 
3.4 ช ำระดว้ยบตัร Exclusive Payment Card หรอืบตัรอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดของธนำคำร 
3.5 ท ำรำยกำรหรอืค ำสัง่ใหธ้นำคำรหกัจำกวงเงนิกำรใชบ้ตัรเครดติและน ำไปลงเป็นรำยกำรใชจ้่ำยผ่ำนบตัรเครดติ 
3.6 ช ำระผ่ำนช่องทำง และ/หรอื โดยวธิกีำรอื่นใดทีธ่นำคำรจะไดก้ ำหนดเพิม่เตมิ 

4. ผู้ขอใช้บริกำรจะจัดพิมพ์แบบฟอร์มในกำรรบัฝำกเงินช ำระค่ำสินค้ำ และ/หรือ บริกำร โดยระบุรำยกำร และรำยละเอียดใดๆ  
ทีต่อ้งใชใ้นกำรช ำระเงนิใหค้รบถว้นตำมแบบทีธ่นำคำรเหน็ชอบ ("แบบรบัช ำระเงิน") และจดัสง่ใหแ้ก่ผูช้ ำระเงนิแต่ละรำย ทัง้นี้ ดว้ยค่ำใชจ้่ำย
ของผูข้อใชบ้รกิำรแต่เพยีงฝำ่ยเดยีวทัง้สิน้  

5. ในกรณีทีใ่หผู้ช้ ำระเงนิน ำเงนิหรอืเชค็ค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรไปช ำระผ่ำนตวัแทนรบัช ำระเงนิ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงดงันี้ 
5.1 ตวัแทนรบัช ำระเงนิสำมำรถรบัช ำระค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรจำกผูช้ ำระเงนิไดต้รำบเท่ำที่ยงัไม่พน้ระยะเวลำกำรช ำระเงนิ

ตำมที่ก ำหนดในใบแจ้งหนี้ หรอืหลกัฐำนกำรเรยีกเก็บเงนิของผู้ขอใช้บรกิำร โดยอำจรบัช ำระด้วยเงนิสด และ/หรอื เชค็ ตำมแต่ธนำคำร  
จะก ำหนด และตวัแทนรบัช ำระเงนิจะออกหลกัฐำนกำรรบัเงนิใหแ้ก่ผูช้ ำระเงนิในทนัททีีไ่ดร้บัเงนิสด และ/หรอื เชค็ ดงักล่ำว 

5.2 ในกรณีที่ตัวแทนรบัช ำระเงินได้รบัเงินสด และ/หรอื เช็คค่ำสนิค้ำ และ/หรอื บรกิำรจำกผู้ช ำระเงนิ หรือได้รบัรำยกำรขอช ำระ 
ค่ำสนิค้ำ และ/หรอื บรกิำรของผู้ช ำระเงนิในครัง้ใดภำยหลงัเวลำ 23.00 น. หรอืในวนัและเวลำอื่นใดที่ธนำคำรก ำหนดเพิ่มเติมและแจ้งให้ 
ผูข้อใชบ้รกิำรทรำบ ใหถ้อืว่ำตวัแทนรบัช ำระเงนิ ไดร้บัเงนิสด และ/หรอื เชค็ และ/หรอื รำยกำรของผูช้ ำระเงนิดงักล่ำวในวนัท ำกำรถดัไป 

5.3 ให้ธนำคำรน ำเงนิ และ/หรอื เชค็ นัน้ฝำกเข้ำบญัชีรบัช ำระเงนิให้แก่ผู้ขอใช้บรกิำร ภำยใน 2 วนัท ำกำรนับแต่วนัถัดจำก 
วนัที่ตวัแทนรบัช ำระเงินไดร้บัเงนิ และ/หรอื เชค็จำกผูช้ ำระเงนิ (ไม่นับรวมวนัที่ตวัแทนรบัช ำระเงนิได้รบัเงนิ และ/หรอื เชค็จำกผู้ช ำระเงนิ)  
ในกรณีวนัครบก ำหนดกำรน ำเงนิเข้ำบญัชีรบัช ำระเงนิดงักล่ำวตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของธนำคำร ให้ถือว่ำวนัท ำกำรถดัไปเป็นวนัที่ครบ
ก ำหนดกำรน ำเงนิเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิ  

5.4 เมื่อไดม้กีำรด ำเนินกำรตำม 5.1 ถงึ 5.3 ดงักล่ำวขำ้งต้น ใหถ้อืว่ำธนำคำรไดใ้หบ้รกิำรตำมขอ้ก ำหนดนี้โดยถูกต้องครบถ้วน
แลว้ และใหถ้ือว่ำผูช้ ำระเงนิไดช้ ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรจ ำนวนดงักล่ำวใหแ้ก่ผู้ขอใชบ้รกิำรนับแต่วนัทีต่วัแทนรบัช ำระเงนิได้ออก
หลกัฐำนกำรรบัเงนิให้แก่ผู้ช ำระเงนิ (กรณีช ำระด้วยเงนิสด) หรอืวนัที่ตัวแทนรบัช ำระเงนิได้ออกหลกัฐำนกำรรบัเงนิให้แก่ ผู้ช ำระเงนิและ
ธนำคำรเรยีกเกบ็เงนิตำมเชค็ไดค้รบถว้น (กรณีช ำระดว้ยเชค็) 

 



   ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
(ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Bill Payment  (บริกำรรบัช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร) 

BillPayment_V06, Rev. 12-11-2018 SCB Transaction Banking – Specific Terms & Conditions หนา้ 2 / 8 
 
 

6. ในกรณีที่ให้ผูช้ ำระเงนิช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร โดยท ำรำยกำรหรอืค ำสัง่ใหธ้นำคำรหกัจำกวงเงนิกำรใชบ้ตัรเครดติและ
น ำไปลงเป็นรำยกำรใชจ้่ำยผ่ำนบตัรเครดติ ไม่ว่ำจะท ำรำยกำรหรอืค ำสัง่ผ่ำนช่องทำงอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืตวัแทนรบัช ำระเงนิของธนำคำร หรอื
ช่องทำง หรอืโดยวธิกีำรใดๆ ทีธ่นำคำรก ำหนดกต็ำม ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงดงันี้ 

6.1 ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงปฏบิตัิตำมระเบยีบ หลกัเกณฑ์ ขอ้ก ำหนด เงื่อนไขและวธิปีฏบิตัิใด ๆ ส ำหรบักำรเป็นร้ำนค้ำสมำชิก  
รบับัตรช ำระเงนิของธนำคำร รวมทัง้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกบักำรรบัช ำระค่ำสนิค้ำ และ/หรอื บริกำรด้วยบตัรเครดิตตำมที่  
ธนำคำรก ำหนด ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในขณะน้ีและทีจ่ะไดเ้พิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงในภำยหน้ำ 

6.2 ผูข้อใชบ้รกิำรจะรบัช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร ดว้ยบตัรเครดติไดเ้ฉพำะส ำหรบับตัรเครดติทีธ่นำคำรเป็นผูอ้อก และ 
โดยกำรให้ผู้ถือบตัรเครดิตท ำรำยกำรหรอืค ำสัง่ให้ธนำคำรหกัจำกวงเงนิกำรใช้บตัรเครดติและน ำ ไปลงเป็นรำยกำรใช้จ่ำยผ่ำนบตัรเครดิต  
ผ่ำนช่องทำงอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืตวัแทนรบัช ำระเงนิของธนำคำร หรอืช่องทำง หรอืโดยวธิกีำรใด ๆ ทีธ่นำคำรก ำหนด  

6.3 ธนำคำรจะน ำเงนิตำมรำยกำรช ำระค่ำสนิค้ำ และ/หรอื บรกิำร ด้วยบตัรเครดติตำมขอ้ก ำหนดนี้ เขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิให้แก่ 
ผูข้อใชบ้รกิำรในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีธ่นำคำรไดร้บัรำยกำรช ำระเงนินัน้ๆ ในกรณีทีธ่นำคำรไดร้บัรำยกำรช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร
ดว้ยบตัรเครดติ ในครัง้ใดภำยหลงัเวลำ 23.00 น. หรอืในวนัหยุดท ำกำรของธนำคำร หรอืในวนัและเวลำอื่นใดทีธ่นำคำรก ำหนดเพิม่เตมิและ
แจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบ ใหถ้อืว่ำธนำคำรไดร้บัรำยกำรช ำระเงนิในครัง้นัน้ในวนัท ำกำรถดัไป  

6.4 ในกรณีที่ธนำคำรได้น ำเงินเข้ำบัญชีรบัช ำระเงนิให้แก่ผู้ขอใช้บริกำรแล้ว   ปรำกฏในภำยหลงัว่ำมีรำยกำรผิดพลำด หรือ 
มกีรณีอื่นใดอนัเป็นผลให้ธนำคำรไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิดงักล่ำวได้ ไม่ว่ำประกำรใดๆ ก็ตำม ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงคืนเงนิเท่ำกบัจ ำนวน 
ทีผ่ดิพลำดหรอืทีธ่นำคำรไม่สำมำรถเรยีกเกบ็ไดน้ัน้ใหก้บัธนำคำร โดยใหธ้นำคำรท ำกำรแกไ้ขรำยกำรบญัชเีพื่อแกไ้ขขอ้ผดิพลำด และ/หรอื 
หกัเงนิจ ำนวนดงักล่ำวคนืจำกบญัชรีบัช ำระเงนิไดท้นัที หำกปรำกฏว่ำในขณะที่ธนำคำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขรำยกำรบญัชี โอนเงนิ และ/หรอื 
หกัเงนินัน้ บญัชรีบัช ำระเงนิไม่มยีอดเงนิคงเหลอืที่จะโอนหรอืหกัได้ หรอืมแีต่ไม่เพียงพอที่จะโอนหรอืหกัได้ครบถ้วน ผูข้อใช้บรกิำรตกลง
ยนิยอมเสยีดอกเบีย้ของเงนิจ ำนวนดงักล่ำวในอตัรำเท่ำกบัอตัรำสงูสุด นับตัง้แต่วนัทีธ่นำคำรไดน้ ำเงนิเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิดงักล่ำวจนกว่ำ
ธนำคำรจะไดร้บัช ำระเงนิจำกผูข้อใชบ้รกิำรเสรจ็สิน้ รวมทัง้ตกลงใหธ้นำคำรมสีทิธดิ ำเนินกำรใดๆ ตำมสญัญำกำรใชบ้รกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.5 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมร้ำนค้ำรบับตัรเครดิต (Merchant Discount Rate : MDR) ให้แก่ธนำคำรในอตัรำ 
ทีก่ ำหนดในค ำขอใชบ้รกิำร โดยใหธ้นำคำรหกัเงนิค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว รวมทัง้ภำษมีลูค่ำเพิม่และเงนิใดๆ จำกจ ำนวนเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื 
บรกิำรที่ผู้ช ำระเงนิท ำรำยกำรหรอืค ำสัง่ให้ธนำคำรหกัวงเงนิกำรใช้บตัรเครดิตแต่ละรำยกำรก่อนน ำเงนิส่วนที่ เหลือเขำ้บญัชรีบัช ำระเงิน  
ตำมเงื่อนไข วธิีกำรและวธิีปฏิบตัิส ำหรบักำรเป็นร้ำนค้ำสมำชกิรบับตัรช ำระเงนิของธนำคำรหรอืตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในค ำขอใช้บรกิำร  
ทัง้นี้ ผู้ขอใช้บรกิำรยอมรบัว่ำผู้ขอใช้บรกิำรมีหน้ำที่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวส ำหรบัทุกรำยกำรที่เกิ ดขึ้น แม้ว่ำรำยกำรดังกล่ำว 
จะไดม้กีำรยกเลกิในภำยหลงั ไม่ว่ำโดยผูช้ ำระเงนิขอยกเลกิ หรอืดว้ยเหตุใดกต็ำม 

6.6 แมว้่ำกำรใชบ้รกิำรรบัช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร ดว้ยบตัรเครดติตำมขอ้ก ำหนดนี้จะยกเลกิแลว้ไม่ว่ำดว้ยเหตุ ใดๆ  
กต็ำม ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหธ้นำคำรยงัคงมสีทิธทิีจ่ะหกัเงนิคนืจำกบญัชรีบัช ำระเงนิตำมเงื่อนไขในขอ้ก ำหนดนี้ โดยผูข้อใชบ้รกิำรจะคงบญัชี
ดงักล่ำวไวอ้ย่ำงน้อยเป็นเวลำ 6 เดอืน นับจำกวนัที่ยกเลกิกำรใช้บรกิำรดงักล่ำว เพื่อรอผลกำรเรยีกเกบ็เงนิที่ยงัเรยีกเกบ็เงนิไม่ไดท้ัง้หมด
เสยีก่อน 

7. ในกรณีทีผู่ข้อใช้บรกิำรขอใชบ้รกิำรนี้เพื่อกำรรบัช ำระค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรใด ๆ ซึง่ผูข้อใชบ้รกิำรจะต้องมอบ Password หรอื 
User ID หรอื รหสัใดๆ ส ำหรบักำรใชส้นิคำ้ และ/หรอื บรกิำรดว้ย เช่น เกมสอ์อนไลน์ หรอื บรกิำรอื่นใดทีม่ลีกัษณะ และ/หรอื วธิกีำรส ำหรบั
กำรใช้บรกิำรในท ำนองเดียวกนั ผู้ขอใช้บริกำรยอมรบัว่ำผู้ขอใช้บรกิำรมีหน้ำที่ต้องจดัท ำและน ำส่ง  Password หรือ User ID หรือ รหัส  
รวมทัง้ขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจ ำเป็นส ำหรบักำรใชบ้รกิำรดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำรตำมเงื่อนไขและวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด  
  ทัง้นี้ ผู้ขอใช้บริกำรยอมรบัว่ำธนำคำรไม่มีหน้ำที่ต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของ Password และ/หรอื User ID และ/หรือ รหัส  
และ/หรอื ขอ้มลูทีผู่ข้อใชบ้รกิำรน ำส่งใหแ้ก่ธนำคำรตำมควำมดงักล่ำวในวรรคก่อนแต่อย่ำงใด ในกรณีทีม่คีวำมผดิพลำดเกีย่วกบั Password 
และ/หรือ User ID และ/หรือ รหัส และ/หรือ ข้อมูลดงักล่ำว และ/หรอื ในกรณีที่มีควำมเสยีหำยใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรใช้ Password  
และ/หรือ User ID และ/หรือ รหัส และ/หรือ ด ำเนินกำรตำมข้อมูลดังกล่ำว ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ผู้ขอใช้บริกำรตกลงรับผิดชอบทัง้สิ้น 
แต่เพยีงฝำ่ยเดยีว  
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  อน่ึง ในกรณีทีเ่กดิควำมผดิพลำดหรอืขดัขอ้งของระบบงำนทีเ่กีย่วขอ้งของธนำคำร ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดๆ กต็ำม ซึง่อำจมผีลกระทบต่อ
ควำมถูกต้องครบถ้วนของ Password และ/หรอื User ID และ/หรือ รหัส และ/หรือ ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บรกิำรน ำส่งให้แก่ธนำคำรตำมควำม  
ในวรรคแรก หรือกำรได้รับหรือใช้สินค้ำ และ/หรือ กำรใช้บริกำรของผู้ช ำระเงิน ธนำคำรจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริกำรทรำบโดยเร็วและ 
ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงยกเลกิ Password และ/หรอื User ID และ/หรอื รหสั และ/หรอื ขอ้มูลดงักล่ำวนัน้ไม่ให้สำมำรถใช้งำนได้ต่อไปในทนัที 
ทีไ่ดร้บัแจง้จำกธนำคำรดงักล่ำว ทัง้นี้ โดยไม่ถอืเป็นควำมผดิของธนำคำรแต่ประกำรใดทัง้สิน้ 

8. ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรจะจดัใหม้บีรกิำรใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิำรขึน้ โดยใหผู้ช้ ำระเงนิสำมำรถช ำระเงนิค่ำใชบ้รกิำรดงักล่ำวล่วงหน้ำ
ผ่ำนบรกิำรนี้ได ้ผูข้อใช้บรกิำรตกลงจะจดัเตรยีมบรกิำรดงักล่ำวส ำรองเพิม่เติมไว้ในจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของบรกิำรที่จะจดัให้มขีึน้ 
ในแต่ละครำวนัน้ ๆ เพื่อรองรบัผูช้ ำระเงนิทีจ่ะช ำระเงนิค่ำใชบ้รกิำรล่วงหน้ำผ่ำนบรกิำรนี้ดว้ย 
  อนึ่ง ในกรณีที่เกิดควำมเสยีหำยหรือควำมผิดพลำดใดๆ ขึ้นแก่ผู้ช ำระเงนิ และ/หรือ ผู้ขอใช้บริกำรอนัเนื่องจำกกำรที่ธนำคำร
ให้บรกิำรนี้ หรอืในกรณีที่ผู้ช ำระเงนิไม่ได้รบัสนิค้ำ และ/หรอื ไม่ได้รบัสทิธิในกำรใช้บริกำรหรอืไม่ได้รบับรกิำรจำกผู้ขอใช้บรกิำรตำมที่  
ได้แจ้งควำมประสงค์และช ำระเงนิ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ กต็ำม ผู้ขอใช้บรกิำรตกลงจะเจรจำท ำควำมตกลงกบัผู้ช ำระเงนิเองโดยตรง  ทัง้นี้   
โดยผูข้อใช้บรกิำร  และ/หรอื ผูช้ ำระเงนิไม่มสีทิธขิอให้ธนำคำรชดใช้ค่ำเสยีหำย และ/หรอื คนืค่ำบรกิำร และ/หรอื ค่ำธรรมเนียม และ/หรอื 
ค่ำใชจ้่ำย และ/หรอื เงนิอื่นใด (หำกม)ี แต่อย่ำงใดทัง้สิน้ 

9. ผูข้อใชบ้รกิำรรบัทรำบและเขำ้ใจดวี่ำ เพื่อควำมมปีระสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรนี้และเพื่อประโยชน์ของผูข้อใชบ้รกิำร ธนำคำรอำจท ำ
กำรพัฒนำระบบกำรให้บรกิำรนี้โดยจดัให้มีระบบ Check Digit เพื่อเพิ่มมำตรฐำนกำรควบคุมและตรวจสอบรำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ 
กำรเรียกเก็บและกำรช ำระค่ำสินค้ำ และ/หรือ บริกำร ให้มีควำมถูกต้อง โดยผู้ขอใช้บริกำรที่มีควำมประสงค์จะใช้ระบบ  Check Digit  
อำจขออนุญำตต่อธนำคำรเพื่อขอใช้สตูรกำรหำค่ำ Check Digit ไปเพื่อท ำกำรพฒันำระบบงำนกำรเรยีกเกบ็และรบัช ำระค่ำสนิค้ำ และ/หรอื 
บรกิำรของผูข้อใช้บรกิำรได ้ทัง้นี้ ผูข้อใช้บรกิำรตกลงว่ำเป็นดุลพนิิจของธนำคำรที่จะพจิำรณำว่ำจะให้หรอือนุญำตให้ผูข้อใช้บรกิำรใ ชสู้ตร 
กำรหำค่ำ Check Digit ดังกล่ำวหรือไม่ก็ได้ โดยธนำคำรอำจก ำหนดให้ผู้ขอใช้บริกำรจัดท ำข้อตกลงกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ และ/หรือ  
ก ำหนดเงื่อนไขอื่นใดเพิม่เตมิกไ็ด ้

 ในกรณีทีธ่นำคำรใหห้รอือนุญำตใหผู้ข้อใชบ้รกิำรน ำสตูรกำรหำค่ำ Check Digit ไปใชด้งักล่ำวในวรรคก่อน ผู้ขอใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำ 
ผูข้อใชบ้รกิำรมสีทิธใิชส้ตูรกำรหำค่ำ Check Digit ดงักล่ำวเพยีงเพื่อกำรพฒันำระบบกำรเรยีกเกบ็และรบัช ำระค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรของ 
ผู้ขอใช้บริกำร และส ำหรบักำรเรียกเก็บและรบัช ำระผ่ำนช่องทำงใดๆ ที่ธนำคำรก ำหนดเท่ำนัน้ โดยผู้ขอใช้บริกำรจะน ำสูตรกำรหำค่ำ  
Check Digit ดังกล่ำวไปใช้เพื่อกำรพัฒนำระบบงำนกำรเรียกเก็บและรับช ำระค่ำสินค้ำ และ/หรือ บริกำรกับสถำบันกำรเงิน และ/หรือ  
บุคคลอื่นใด และ/หรือ พัฒนำระบบงำนอื่นของผู้ขอใช้บริกำร และ/หรือ ระบบงำนใด ๆ ของบุคคลอื่นใดไม่ได้ทัง้สิ้น และขอรบัรองว่ำ  
จะเก็บรกัษำข้อมูลเกี่ยวกบัสูตรกำรหำค่ำ Check Digit ดงักล่ำวไว้เป็นควำมลบั โดยจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดเป็นอนัขำด ในกรณีที่ 
ผู้ขอใช้บริกำรไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้น และ/หรือ ในกรณีมีควำมเสียหำยใด ๆ เกิดขึ้นแก่ธนำคำร และ/หรือ บุคคลใด ๆ  
ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงรบัผดิชอบทัง้สิน้ 

10.  ผูข้อใช้บรกิำรตกลงจะเป็นผูแ้จ้งรำยละเอยีดและขัน้ตอนใดๆ ในกำรช ำระเงนิ เช่น รหสัประจ ำตวัผู้ช ำระเงนิ ชื่อ เครื่องหมำยหรอื
สญัลกัษณ์กำรเป็นช่องทำงกำรรบัช ำระเงนิหรอืตวัแทนรบัช ำระเงนิของธนำคำร (ถ้ำม)ี ตำมรูปแบบทีธ่นำคำรก ำหนด และขอ้มูลทีส่ ำคญัใดๆ 
เกี่ยวกบักำรใช้บรกิำรนี้ รวมทัง้ภำระของผู้ช ำระเงนิในกำรช ำระค่ำบรกิำร และ/หรอื ค่ำธรรมเนียม และ/หรอื ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เกี่ยวกบักำรใช้
บรกิำรนี้ใหแ้ก่ธนำคำร และ/หรอื ตวัแทนรบัช ำระเงนิของธนำคำร (ถำ้ม)ี ให้ผูช้ ำระเงนิทรำบเอง 

 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไม่แจง้รำยละเอยีด และ/หรอื ขัน้ตอนใดๆ และ/หรอื ภำระของผูช้ ำระเงนิดงักล่ำวในวรรคก่อนให้ผูช้ ำระเงนิ
ทรำบโดยถูกตอ้งครบถว้น เป็นเหตุใหผู้ช้ ำระเงนิไปช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรกบับุคคลใดๆ โดยส ำคญัผดิว่ำบุคคลนัน้เป็นตวัแทนรบั
ช ำระเงนิ และ/หรอื ท ำใหผู้ข้อใชบ้รกิำร และ/หรอื ผูช้ ำระเงนิไดร้บัควำมเสยีหำยไม่ว่ำประกำรใดๆ  ผูข้อใช้บรกิำรตกลงว่ำจะไม่เรยีกรอ้งให้
ธนำคำรรบัผดิในควำมเสยีหำยที่เกดิขึน้แต่อย่ำงใดทัง้สิน้ รวมทัง้ตกลงจะเป็นผู้เจรจำท ำควำมตกลงกบัผู้ช ำระเงนิและบุคคลใดๆ ดงักล่ำว 
แต่ฝำ่ยเดยีว และหำกมคีวำมเสยีหำยใด ๆ เกดิขึน้แก่ธนำคำร ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงชดใชใ้หแ้ก่ธนำคำรทัง้สิน้ทุกประกำร 

11. ธนำคำรมีสทิธกิ ำหนดให้ผู้ช ำระเงนิช ำระค่ำสนิค้ำ และ/หรอื บรกิำรด้วยเงนิสด และ/หรอื เช็ค และ/หรือ ด้วยวธิกีำรใดๆ ตำมที่
ธนำคำรเหน็สมควรได ้โดยธนำคำรไม่มหีน้ำทีท่ีจ่ะตอ้งแจง้ให้ผูช้ ำระเงนิทรำบก่อนแต่อย่ำงใดทัง้สิน้ 



   ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
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  ธนำคำรมสีทิธเิปลีย่นแปลง และ/หรอื ก ำหนดช่องทำง และ/หรอื วธิกีำรใหบ้รกิำรรบัช ำระเงนิ รวมทัง้พืน้ทีใ่หบ้รกิำรเพิม่เตมิไดต้ลอด
ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรนี้ตำมทีธ่นำคำรเหน็สมควร  

12.  ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงช ำระ และ/หรอื ด ำเนินกำรใหผู้ช้ ำระเงนิช ำระค่ำบรกิำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยใด ๆ (ถ้ำม)ี เกีย่วกบักำรใช้
บรกิำรนี้ ตำมอตัรำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในค ำขอใช้บรกิำร และผู้ขอใช้บรกิำรตกลงรกัษำยอดเงินคงเหลอืในบญัชีรบัช ำระเงนิในขณะใด
ขณะหนึ่งตลอดระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรรบัช ำระเงนิเป็นจ ำนวนเงนิไม่ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) เพื่อส ำรองไว้ช ำระค่ำบรกิำร 
ค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำยและเงนิใดๆ ในกำรใหบ้รกิำรตำมขอ้ก ำหนดนี้ 

13.  ในกรณีที่ผู้ขอใช้บรกิำรหรอืผู้ช ำระเงนิ (แล้วแต่กรณี) เห็นว่ำกำรคิดและเก็บค่ำบริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งตำมข้อก ำหนดนี้ 
ไม่ถูกต้อง ผู้ขอใชบ้รกิำรจะแจง้ใหธ้นำคำรทรำบภำยใน 30 (สำมสบิ) วนั นับจำกวนัทีธ่นำคำรหกับญัชรีบัช ำระเงนิหรอืบญัชขีองผู้ช ำระเงนิ 
(แลว้แต่กรณี) เพื่อช ำระค่ำบรกิำรรำยกำรดงักล่ำว หำกพ้นก ำหนดเวลำดงักล่ำวขำ้งต้นแลว้ ใหถ้อืว่ำไม่มขีอ้โต้แยง้ใดๆ เกีย่วกบักำรคดิและ
เกบ็ค่ำบรกิำรของธนำคำร 

14.  ผู้ขอใช้บริกำรมีควำมประสงค์ขอให้ธนำคำรจัดท ำรำยงำนแสดงยอดเงินในบัญชีรับช ำระเงินในแต่ละวันท ำกำร ซึ่งแสดง  
รำยละเอียดใดๆ ตำมที่ธนำคำรก ำหนด และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่ผู้ขอใช้บริกำร หรือจัดเตรียมข้อมูลรำยงำนดังกล่ำวไว้  
เพื่อใหผู้ข้อใชบ้รกิำรสำมำรถเขำ้ด ูหรอื Download File เอง ทัง้นี้ ตำมวธิกีำรทีผู่ข้อใชบ้รกิำรเลอืกตำมทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร  

15.  ผู้ขอใช้บริกำรรบัทรำบและเข้ำใจดีว่ำ บริกำรนี้เป็นบริกำรที่ธนำคำรจดัให้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ส ำหรบักำรรบัช ำระเงินค่ำสินค้ำ  
และ/หรอื บรกิำร และ/หรอื ค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีผู่ข้อใชบ้รกิำรมสีทิธิไดร้บัจำกผูช้ ำระเงนิตำมขอ้ตกลงที่ผูช้ ำระเงนิมอียู่กบัผูข้อใชบ้รกิำรโดยตรง
เท่ำนัน้ กรณีผู้ขอใช้บรกิำรใช้บรกิำรนี้เพื่อประโยชน์อื่นใด และ/หรอื กระท ำกำรเป็นผู้รบัช ำระเงินแทน ตัวแทน หรอืนำยหน้ำ และ/หรือ  
ด ำเนินกำรใด ๆ โดยใชบ้รกิำรนี้เป็นช่องทำงในกำรรบัช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร และ/หรอื เงนิอื่นใดของบุคคลอื่น เช่น 

15.1 เพื่อเป็นช่องทำงท ำรำยกำรโอนเงนิที่ได้รบัช ำระจำกผูช้ ำระเงนิไปยงับญัชเีงนิฝำกของผู้ช ำระเงนิหรอืบุคคลอื่นใดที่มอียู่กบั
ธนำคำรพำณิชย ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิำรรบัฝำกเงนิใด ๆ หรอืเพื่อกำรลงทุนไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนในตัว๋สญัญำใชเ้งนิหรอืกำรลงทุนใดๆ หรอืเพื่อ
ท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิใดๆ หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดท ำนองเดยีวกนั หรอื 

15.2 เพื่อโอนไปช ำระหนี้บตัรเครดิต หรือช ำระค่ำสินค้ำหรือบริกำรหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ แก่บุคคลใดๆ ต่อไปอีกทอดหนึ่งหรือ 
หลำยทอด ไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ของผูช้ ำระเงนิหรอืบุคคลอื่นใดกต็ำม หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดท ำนองเดยีวกนั 

 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงรบัผดิชดใชค้่ำสนิไหมทดแทนเพื่อควำมเสยีหำยทัง้ปวงทีเ่กดิขึน้อนัเนื่องมำจำกหรอืเกีย่วเนื่องกบักำรใชบ้รกิำร
ในลกัษณะดงักล่ำว ทัง้นี้ ไม่ว่ำควำมเสยีหำยนัน้จะเกดิขึน้กบับุคคลใดๆ กต็ำม โดยไม่มเีงื่อนไขแต่ประกำรใดทัง้สิน้ 

16.  กรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรตกลงใหม้กีำรรบัสง่ขอ้มูล และ/หรอื ยนืยนัขอ้มูล เกีย่วกบักำรใชบ้รกิำรรบัช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร 
ผ่ำนระบบคอมพวิเตอร ์สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โปรแกรมคอมพวิเตอร ์หรอืโปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยุกต์ (Application Program) ทีเ่ชื่อมโยงกบั
ระบบคอมพวิเตอรข์องผูข้อใชบ้รกิำรกบัระบบคอมพวิเตอรข์องธนำคำรโดยตรง ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่ำ “Host to Host” โดยผูข้อใชบ้รกิำรตกลง
ยอมรบัและปฏบิตัติำมเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

16.1  Host to Host เป็นระบบหรอืช่องทำงกำรสง่และรบัขอ้มลูเกีย่วกบักำรใชบ้รกิำรรบัช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร ระหว่ำง
ผูข้อใชบ้รกิำรกบัธนำคำร ดงันี้ 

16.1.1 เมื่อผูช้ ำระเงนิช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร ผ่ำนช่องทำงทีผู่ข้อใชบ้รกิำรตกลงไวก้บัธนำคำร ธนำคำรจะส่ง
ขอ้มูลใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำรผ่ำน Host to Host ตำมรำยละเอยีดขอ้มูลที่ผูช้ ำระเงนิไดร้ะบุในขัน้ตอนกำรช ำระเงนิผ่ำนช่องทำงนัน้ๆ เช่น ขอ้มูล
หมำยเลขอำ้งองิ (Reference 1 หรอื 2) จ ำนวนเงนิทีต่้องช ำระ เป็นต้น และผูข้อใชบ้รกิำรจะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของขอ้มูลและแจ้ง
ผลกลบัธนำคำรผ่ำน Host to Host ทนัท ี เพื่อใหผู้ช้ ำระเงนิยนืยนัท ำรำยกำรช ำระเงนิต่อไป ทัง้นี้ หำกธนำคำรไดร้บัแจง้ผ่ำน Host to Host ว่ำ 
ขอ้มลูกำรช ำระเงนิรำยกำรใดไม่ถูกต้อง ระบบคอมพวิเตอรข์องธนำคำรจะแสดงให้ผูช้ ำระเงนินัน้ทรำบทนัท ีซึง่ผูช้ ำระเงนิจะช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ 
และ/หรอื บรกิำร ต่อไดห้รอืไม่ หรอืช ำระเงนิเป็นจ ำนวนเท่ำใด ใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรทีธ่นำคำรและผูข้อใชบ้รกิำรตกลงกนั 

16.1.2 ระบบคอมพวิเตอรข์องธนำคำรจะสง่ขอ้มลูยนืยนักำรท ำรำยกำรช ำระเงนิของผูช้ ำระเงนิ ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบ 
16.1.3 สง่ รบั และยนืยนัขอ้มลูอื่นๆ รวมทัง้กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมทีธ่นำคำรกบัผูข้อใชบ้รกิำรจะตกลงกนั 

16.2 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหค้วำมร่วมมอืกบัธนำคำรในกำรพฒันำและเชื่อมต่อระบบหรอืช่องทำง Host to Host รวมทัง้ร่วมท ำกำร
ทดสอบระบบหรอืช่องทำง Host to Host ดงักล่ำวใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมวตัถุประสงคท์ุกประกำร 



   ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
(ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Bill Payment  (บริกำรรบัช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร) 
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16.3 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหธ้นำคำรมกีรรมสทิธิ ์ลขิสทิธิแ์ละสทิธใินทรพัยส์นิทำงปญัญำใดๆ ในระบบหรอืช่องทำง Host to Host 
ทีธ่นำคำรไดพ้ฒันำหรอืสรำ้งขึน้ 

16.4 หำกมคีวำมเสยีหำย ควำมผดิพลำด หรอืเกดิผลกระทบกบัระบบคอมพวิเตอรห์รอืระบบใด ๆ ของผูข้อใชบ้รกิำร จำกกำรใช้
งำนหรอืจำกกำรเชื่อมต่อระบบหรอืช่องทำง Host to Host ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงว่ำจะไม่เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยจำกธนำคำรแต่อย่ำงใดทัง้สิน้ 

16.5 ผู้ขอใช้บรกิำรรบัรองว่ำรำยละเอยีดตำมที่ระบุในขอ้มูลที่ธนำคำรได้รบัโดยผ่ำนระบบหรอืช่องทำง Host to Host ดงักล่ำว  
เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประกำรแล้ว และธนำคำรไม่มีหน้ำที่ตรวจสอบว่ำข้อมูลที่ส่งจำกระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บรกิำรมำยงัระบบ
คอมพวิเตอรข์องธนำคำรโดยผ่ำนระบบหรอืช่องทำง Host to Host เป็นขอ้มลูถูกตอ้งหรอืไม่ 

16.6 ในกรณีทีธ่นำคำรได้รบักำรยนืยนัท ำรำยกำรช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำรของผูช้ ำระเงนิในครัง้ใดภำยหลงัเวลำ 23.00 น. 
หรอืในวนัและเวลำอื่นใดทีธ่นำคำรก ำหนดเพิม่เตมิและแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบ ใหถ้อืว่ำธนำคำรไดร้บัเงนิ และ/หรอื รำยกำรของผูช้ ำระเงนิ
ดงักล่ำวในวนัถดัไป 

16.7 ผู้ขอใช้บริกำรตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมกำรพัฒนำและเชื่ อมต่อระบบหรือช่องทำง Host to Host ให้กับธนำคำรตำม
รำยละเอยีดทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร  

17. กรณีผูข้อใชบ้รกิำรไดข้อใช้บรกิำร SCB Cross Bank Bill Payment (บรกิำรรบัช ำระบลิขำ้มธนำคำร) เพิม่เตมิ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลง
ผกูพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดงัต่อไปนี้ 

17.1 ผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องก ำหนดใช้เลขประจ ำตัวผู้เสยีภำษีอำกรหรือเลขประจ ำตัวประชำชน ประกอบกบัหมำยเลขต่อท้ำย 
(Suffix) 2 หลกั เพื่อเป็นเลขประจ ำตัวผู้รบัช ำระเงนิ ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่ำ “Biller ID” ผูกกบับญัชีออมทรพัย์หรอืบญัชีเดินสะพดัของผู้ขอใช้
บรกิำรทีม่อียู่กบัธนำคำรและทีผู่ข้อใชบ้รกิำรประสงคจ์ะใชเ้ป็นบญัชสี ำหรบักำรรบัช ำระเงนิภำยใตบ้รกิำร SCB Cross Bank Bill Payment ซึง่
ต่อไปนี้เรยีกว่ำ “บญัชีรบัช ำระเงิน Cross Bank” ภำยใตเ้งื่อนไขดงันี้ 

17.1.1 บัญชีรับช ำระเงิน Cross Bank ที่ใช้เป็นบัญชีส ำหรับกำรรับช ำระเงินภำยใต้บริกำร SCB Cross Bank Bill 
Payment ต้องมสีถำนะกำรใชบ้รกิำรเป็นปกต ิโดยต้องเป็นบญัชีออมทรพัยห์รอืบญัชเีดนิสะพดัทีม่ชีื่อผูข้อใชบ้รกิำรเป็นเจำ้ของบญัชเีท่ำนัน้ 
เวน้แต่ธนำคำรจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 

17.1.2 เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษีอำกรหรอืเลขประจ ำตวัประชำชนของผูข้อใชบ้รกิำร 1 รำยสำมำรถก ำหนดใชป้ระกอบกบั
หมำยเลข Suffix (2 หลกั) หมำยเลขใดกไ็ด้ (ตัง้แต่หมำยเลข 00 ถงึ 99) เพื่อขอลงทะเบยีนเป็น Biller ID ส ำหรบักำรใช้บรกิำร SCB Cross 
Bank Bill Payment กบัธนำคำร โดยไม่จ ำกดัจ ำนวน Biller ID ของผูข้อใชบ้รกิำรแต่ละรำย แต่ทัง้นี้ Biller ID ทีจ่ะลงทะเบยีนใชบ้รกิำร SCB 
Cross Bank Bill Payment ดงักล่ำวต้องยงัไม่ถูกลงทะเบยีนใชบ้รกิำร Cross Bank Bill Payment  ผูกกบับญัชีเพื่อรบัช ำระเงนิบญัชีอื่นใน
ขณะทีข่อลงทะเบยีนนัน้ ทัง้นี้ ไม่ว่ำจะเป็นบญัชทีีม่อียู่กบัธนำคำรพำณิชยห์รอืสถำบนักำรเงนิใด 

17.1.3 1 Biller ID ผูกไดก้บับญัชเีพื่อรบัช ำระเงนิ 1 บญัช ี(รวมทุกธนำคำรพำณิชย์หรอืสถำบนักำรเงนิในประเทศไทย) 
เวน้แต่ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรอื ธนำคำรจะมขีอ้ก ำหนดเป็นอย่ำงอื่นในภำยหน้ำ 

17.2 เมื่อได้รบัค ำขอหรอืรำยกำรขอใชบ้รกิำร SCB Cross Bank Bill Payment แล้ว ธนำคำรจะส่งขอ้มูลกำรขอใช้บรกิำรแต่ละ
รำยกำรไปตรวจสอบข้อมูลและลงทะเบียน Biller ID ส ำหรับกำรใช้บริกำร Cross Bank Bill Payment กับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกำร
ลงทะเบยีน ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่ำ “ระบบลงทะเบียน” ของบรษิัท เนชัน่แนล ไอทเีอม็เอ๊กซ์ จ ำกดั หรอืของผู้ให้บรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด ซึ่ง
ต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้บริกำรระบบลงทะเบียน” หำกธนำคำรพบว่ำข้อมูลตำมค ำขอหรือรำยกำรขอใช้บริกำร SCB Cross Bank Bill 
Payment ของผู้ขอใชบ้รกิำรไม่ถูกต้องอย่ำงชดัแจ้ง ธนำคำรมสีทิธแิก้ไขใหถู้กต้องหรอืระงบักำรลงทะเบยีน  Biller ID ส ำหรบักำรใชบ้รกิำร 
Cross Bank Bill Payment นัน้ได ้ตำมทีธ่นำคำรเหน็สมควร โดยธนำคำรจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบ 

 อนึ่ง ธนำคำรจะแจ้งผลกำรลงทะเบียน Biller ID ส ำหรบักำรใช้บรกิำร SCB Cross Bank Bill Payment ให้ผู้ขอใช้บรกิำร
ทรำบภำยในวนัเดยีวกนักบัวนัทีธ่นำคำรไดร้บัแจง้จำกผูใ้หบ้รกิำรระบบลงทะเบยีน  

17.3 Biller ID ส ำหรบักำรใช้บรกิำร SCB Cross Bank Bill Payment ที่ลงทะเบียนส ำเรจ็แล้ว สำมำรถระบุหรอืใช้แทนกำรระบุ
เลขที่บญัชรีบัช ำระเงนิ Cross Bank ที่ถูกผูกกบั Biller ID ส ำหรบักำรใช้บรกิำร SCB Cross Bank Bill Payment นัน้เพื่อกำรรบัโอนเงนิเขำ้
บญัชรีบัช ำระเงนิ Cross Bank ดงักล่ำว หรอืเพื่อท ำธุรกรรมใด ๆ ตำมทีธ่นำคำรจะใหบ้รกิำรต่อไป ทัง้นี้ เฉพำะรำยกำรช ำระเงนิหรอืเงนิโอน



   ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
(ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 
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ในประเทศ และภำยในวงเงนิต่อครัง้และต่อวนัที่ผู้ขอใช้บรกิำรก ำหนด แต่ต้องไม่เกนิจ ำนวนและต้องเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่
ธนำคำรก ำหนด 

 อน่ึง ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัและเขำ้ใจดวี่ำ นอกจำกทีก่ ำหนดไวโ้ดยเฉพำะในขอ้ก ำหนดนี้แลว้ กำรใชบ้รกิำรนี้มไิดม้ผีลเป็นกำร
ยกเลกิเพกิถอนหรอืเปลี่ยนแปลงสทิธแิละหน้ำที่ใดๆ ที่ผู้ขอใช้บรกิำรและธนำคำรมอียู่ต่อกนัภำยใต้เงื่อนไขทัว่ไปส ำหรบักำรใช้บรกิำรของ
ธนำคำรและกำรเปิดบญัชเีงนิฝำกทุกประเภท และขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเฉพำะส ำหรบักำรเปิดบญัชอีอมทรพัยห์รอืบญัชเีดนิสะพดั ของบญัชี
รบัช ำระเงิน Cross Bank ที่ถูกผูกกับ Biller ID ส ำหรบักำรใช้บริกำร SCB Cross Bank Bill Payment และ/หรือ ข้อก ำหนดนี้  และ/หรือ 
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บรกิำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชีรบัช ำระเงนิ Cross Bank และ/หรอืกำรท ำธุรกรรมกบับญัชีรบัช ำระเงนิ Cross 
Bank ดงักล่ำวแต่ประกำรใด 

17.4 ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำกำรท ำธุรกรรมเกีย่วกบับญัชรีบัช ำระเงนิ Cross Bank บญัชใีดๆ หำกไดม้กีำรระบุ Biller ID ส ำหรบั
กำรใชบ้รกิำร SCB Cross Bank Bill Payment ทีผ่กูกบับญัชรีบัช ำระเงนิ Cross Bank บญัชนีัน้แลว้ย่อมมผีลเท่ำกบัเป็นกำรระบุเลขทีบ่ญัชรีบั
ช ำระเงนิ Cross Bank และเป็นกำรท ำธุรกรรมกบับญัชรีบัช ำระเงนิ Cross Bank บญัชนีัน้ๆ และมผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิำรทุกประกำร 

17.5 ผู้ขอใช้บริกำรมีสิทธิขอยกเลิกกำรใช้ Biller ID ส ำหรับกำรใช้บริกำร SCB Cross Bank Bill Payment หมำยเลขหนึ่ง
หมำยเลขใดเมื่อใดกไ็ด ้โดยแจง้ใหธ้นำคำรทรำบตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของธนำคำร 

17.6 ธนำคำรมสีทิธริะงบักำรให้บรกิำรชัว่ครำว หรอืยกเลกิกำรให้บรกิำรนี้ทัง้หมด หรอืบรกิำรหนึ่ งบรกิำรใดภำยใต้บรกิำรนี้ แก่ 
ผู้ขอใช้บรกิำรเมื่อใดกไ็ด้ โดยธนำคำรจะแจง้ให้ผู้ขอใช้บรกิำรทรำบล่วงหน้ำ เว้นแต่ในกรณีที่ธนำคำรไม่สำมำรถแจ้งล่วงหน้ำได้ ธนำคำร
จะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบโดยเรว็ 

อน่ึง ในกรณีดงัต่อไปนี้ ธนำคำรมสีทิธริะงบัหรอืยกเลกิกำรใชบ้รกิำร SCB Cross Bank Bill Payment และ/หรอื รำยกำรรบั
ช ำระเงนิผ่ำน Biller ID ส ำหรบักำรใชบ้รกิำร SCB Cross Bank Bill Payment ทนัททีีธ่นำคำรพบเหตุดงักล่ำวได ้

17.6.1 บญัชรีบัช ำระเงนิ Cross Bank ทีถู่กผกูกบั Biller ID ส ำหรบักำรใชบ้รกิำร SCB Cross Bank Bill Payment ถูกปิด
หรอืถูกยกเลกิ ไม่ว่ำโดยผูข้อใชบ้รกิำร หรอืโดยธนำคำรเน่ืองจำกบญัชรีบัช ำระเงนิ Cross Bank ถูกปรบัสถำนะเป็นบญัชขีำดกำรตดิต่อตำม
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทีธ่นำคำรก ำหนด หรอืโดยเหตุอื่นใด 

17.6.2 ธนำคำรสงสยัหรอืเหน็ว่ำ ผู้ขอใช้บรกิำรมใิช่เจำ้ของขอ้มูลที่ก ำหนดใช้เป็น Biller ID ส ำหรบักำรใช้บรกิำร SCB 
Cross Bank Bill Payment หรอืมีกำรใช้บรกิำร SCB Cross Bank Bill Payment หรอืบญัชีรบัช ำระเงนิ Cross Bank ที่ถูกผูกกบั Biller ID 
ส ำหรบักำรใชบ้รกิำร SCB Cross Bank Bill Payment เพื่อหรอืในกจิกำรทีอ่ำจเป็นกำรขดัต่อกฎหมำย หรอืควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรม
อนัดขีองประชำชน หรอืมลีกัษณะเป็นธุรกรรมทีอ่ำจผดิกฎหมำย หรอืในลกัษณะทีผ่ดิปกต ิหรอืเป็นกำรฉ้อฉล หรอืทุจรติ หรอืขดัต่อกฎหมำย 
หรอืบญัชอีนิเตอรเ์น็ตแบงกก์ิง้ของผูข้อใชบ้รกิำรอำจมผีูบุ้กรุก (Hacker) หรอืมกีำรกระท ำทีม่ชิอบโดยประกำรใด ๆ  

17.6.3 ธนำคำรสงสยัหรอืเหน็ว่ำ มกีำรกระท ำทุจรติหรอืฉ้อฉล หรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมำยไม่ว่ำในประกำรใด ๆ เกีย่วกบั
กำรเรยีกเกบ็เงนิ หรอืเอกสำร หรอืหลกัฐำน หรอืรำยกำรเรยีกเกบ็เงนิใดๆ ของผูข้อใชบ้รกิำร 

17.6.4 ผูข้อใชบ้รกิำรไม่ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตำมขอ้ก ำหนดนี้ และ/หรอื ขอ้ตกลงกำรใชบ้รกิำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 
17.6.5 ผูข้อใชบ้รกิำรตกเป็นบุคคลลม้ละลำย หรอืถูกศำลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่ำชัว่ครำวหรอืเดด็ขำด หรอืถูกเจำ้พนกังำน

ยดึหรอือำยดัทรพัย ์หรอืถูกศำลสัง่ใหฟ้ื้นฟูกจิกำร หรอืถูกฟ้องลม้ละลำย หรอืมกีำรรอ้งขอใหฟ้ื้นฟูกจิกำร 
17.6.6 มเีหตุกำรณ์ใดๆ ซึง่อำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยต่อรำยกำรรบัช ำระเงนิผ่ำน Biller ID ส ำหรบักำรใชบ้รกิำร SCB Cross 

Bank Bill Payment และ/หรอื ระบบคอมพวิเตอรท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอือำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ธนำคำร และ/หรอื บุคคลใดๆ 
17.7 ผูข้อใช้บรกิำรตกลงให้ธนำคำรเกบ็ รวบรวม และ/หรอื ใช้ ขอ้มูลเกี่ยวกบัผู้ขอใช้บรกิำร รวมถึงเปิดเผยและ/หรอืให้ขอ้มูล

ดงักล่ำว ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน แก่ผู้ให้บรกิำรระบบลงทะเบียน และ/หรอื บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร เพื่อ
ประโยชน์ในกำรใหบ้รกิำร SCB Cross Bank Bill Payment แก่ผูข้อใชบ้รกิำร  

17.8 ผูข้อใชบ้รกิำรสำมำรถเลอืกก ำหนดใหผู้ช้ ำระเงนิช ำระเงนิผ่ำนช่องทำง และ/หรอื โดยวธิกีำรต่ำง ๆ ทีธ่นำคำรเปิดใหบ้รกิำร 
ทัง้นี้ ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร และ/หรอื ทีธ่นำคำรจะไดแ้จง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบเพิม่เตมิ 

17.9 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร และค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชบ้รกิำรนี้ ตำมทีธ่นำคำรก ำหนดและ
แจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบโดยประกำศเป็นกำรทัว่ไปผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของธนำคำร ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในขณะน้ี และทีธ่นำคำรจะก ำหนดขึน้ใหม่
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หรอืเปลีย่นแปลงในภำยหน้ำตำมทีธ่นำคำรเหน็สมควรทุกประกำร ทัง้นี้ โดยใหธ้นำคำรมสีทิธหิกัเงนิค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร และค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำวจำกบญัชรีบัช ำระเงนิ Cross Bank ทีผ่กูกบั Biller ID ส ำหรบักำรใชบ้รกิำร SCB Cross Bank Bill Payment  

17.10 ในกรณีที่บัญชีเงินฝำกซึ่งเป็นบัญชีรบัช ำระเงิน Cross Bank ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผู้ขอใช้บริกำร 
ตกลงใหข้อ้ก ำหนดนี้ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัส ำหรบับญัชเีงนิฝำกทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงนัน้ๆ ดว้ย 

17.11  ผู้ขอใช้บริกำรตกลงและยอมรบัว่ำ ธนำคำรไม่ต้องรบัผิดชอบในควำมผิดพลำด ควำมล่ำช้ำ และ/หรือควำมเสยีหำยใดๆ  
ทีเ่กดิขึน้แก่ผูข้อใชบ้รกิำร ผู้ช ำระเงนิ และ/หรอืบุคคลใดๆ อนัเนื่องมำจำกเหตุใดๆ อนัอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของธนำคำร ซึง่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรใหบ้รกิำรตำมขอ้ก ำหนดน้ี รวมถงึเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้ขดัขอ้ง หรอืขอ้มูลผดิพลำด เช่น ระบบคอมพวิเตอรข์องธนำคำรหรอืระบบสื่อสำร
ขดัขอ้งเพรำะกระแสไฟฟ้ำขดัขอ้ง หรอืปญัหำดำ้นพลงังำน กำรกระท ำของผูใ้หบ้รกิำรระบบลงทะเบยีนและ/หรอืบุคคลอื่นใด ไวรสัคอมพวิเตอร ์
หรือข้อมูลที่เป็นอนัตรำยต่ำงๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดงักล่ำวไม่ได้มีสำเหตุมำจำกกำรที่ธนำคำรไม่ดูแลรกัษำระบบคอมพิวเตอร์อย่ำง
เพยีงพอตำมมำตรฐำน ไม่ว่ำจะโดยประกำรใดทัง้สิน้ 

17.12  ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงและยอมรบัว่ำ ในกำรตดิต่อ และ/หรอื ส่งหรอืรบัมอบเอกสำรกบัผูข้อใชบ้รกิำร ใหธ้นำคำรด ำเนินกำรกบั
บุคคลที่ระบุไว้ในค ำขอใช้บริกำร/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริกำร SCB Transaction Banking และ/หรือ ข้อตกลงทำงธุรกิจของบริกำร SCB 
Transaction Banking กไ็ด ้ตำมทีธ่นำคำรเหน็สมควร โดยใหก้ำรด ำเนินกำรใดๆ ดงักล่ำว มผีลผกูพนัผูข้อใชบ้รกิำรทุกประกำร 

17.13  ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภำยใต้บงัคบัและเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขทัว่ไปส ำหรบักำรใชบ้รกิำรของธนำคำรและกำรเปิด
บญัชเีงนิฝำกทุกประเภท และเงื่อนไขเฉพำะส ำหรบักำรเปิดบญัชีออมทรพัยแ์ละบญัชเีดนิสะพดั ของบญัชรีบัช ำระเงนิ Cross Bank ทีถู่กผูก
กบั Biller ID ส ำหรบักำรใชบ้รกิำร SCB Cross Bank Bill Payment และ/หรอื ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใชบ้รกิำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชี
รบัช ำระเงนิ Cross Bank และ/หรอืกำรท ำธุรกรรมกบับญัชรีบัช ำระเงนิ Cross Bank ดงักล่ำว ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะขอ้ก ำหนดเกีย่วกบั
สทิธ ิหน้ำที ่ควำมรบัผดิและขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิ ของธนำคำรและผูข้อใชบ้รกิำรตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขดงักล่ำวดว้ย 

18. กรณีที่ผูข้อใชบ้รกิำรได้ขอใชบ้รกิำร SCB PayAlert (บรกิำรเตือนเพื่อจ่ำย) ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่ำ “บริกำร SCB PayAlert” เพิม่เติม  
ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงผกูพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดงัต่อไปนี้ดว้ย 

18.1 ผูข้อใชบ้รกิำรจะตอ้งลงทะเบยีน Biller ID ส ำหรบักำรใชบ้รกิำร Cross Bank Bill Payment ผูกกบับญัชรีบัช ำระเงนิทีม่อียู่กบั
ธนำคำร โดยผูข้อใชบ้รกิำรจะต้องจดัท ำและลงนำมในแบบค ำขอใชบ้รกิำร และ/หรอืเอกสำรอื่นใดตำมแบบทีธ่นำคำรก ำหนด รวมทัง้ผู้ขอใช้
บรกิำรตกลงปฏบิตัติำมขัน้ตอนและวธิกีำรตำมทีธ่นำคำรก ำหนดไว ้ 

18.2 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงและยอมรบัว่ำ บรกิำรนี้เป็นเพยีงช่องทำงในกำรส่งขอ้ควำมเตอืนเพื่อแจง้ใหช้ ำระเงนิ โดยผูข้อใชบ้รกิำร
สำมำรถสง่ขอ้ควำมแจง้ใหผู้ร้บัขอ้ควำมทรำบถงึจ ำนวนเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอืบรกิำร ทีผู่ร้บัขอ้ควำมตอ้งช ำระเท่ำนัน้ และเมื่อขอ้ควำมของผูข้อ
ใชบ้รกิำรไดถู้กสง่ออกจำกระบบของธนำคำร ใหถ้อืว่ำธนำคำรไดส้่งขอ้ควำมส ำเรจ็ตำมเงื่อนไขกำรใหบ้รกิำรแลว้ แมว้่ำผูร้บัขอ้ควำมอำจจะไม่ได้
รบัขอ้ควำมหรอืไม่ช ำระเงนิหรอืช ำระเงนิผ่ำนช่องทำงอื่นให้แก่ผู้ขอใชบ้รกิำรกต็ำม โดยธนำคำรไม่ต้องรบัผดิในกรณีดงักล่ำว ทัง้นี้ ธนำคำร
ไม่ไดใ้หบ้รกิำรหรอืเป็นตวัแทนทวงถำมหนี้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรแต่อย่ำงใด รวมทัง้ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัธุรกรรม และ/หรอื ภำระผกูพนัระหว่ำงผูข้อ
ใชบ้รกิำรและผูร้บัขอ้ควำมแต่อย่ำงใด 

18.3 ขอ้ควำมที่ผู้ขอใช้บรกิำรส่งถึงผู้รบัข้อควำม จะต้องเป็นขอ้ควำมที่สุภำพ ไม่หยำบคำย ไม่เขำ้ข่ำยผิดกฎหมำย และไม่ใช้
ขอ้ควำมใดทีผ่ดิวตัถุประสงคข์องบรกิำรนี้ 

18.4 หำกมขีอ้ควำมใดทีส่่งออกไปแลว้ก่อให้เกดิควำมเสยีหำยแก่ธนำคำร และ/หรอื ผูร้บัขอ้ควำม และ/หรอื บุคคลอื่นใด ผูข้อใช้
บรกิำรตกลงรบัผดิชอบค่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยจะไม่โตแ้ยง้คดัคำ้นไม่ว่ำกรณีใด ๆ 

19. กรณีที่ผูข้อใชบ้รกิำรได้ขอใช้บรกิำรจดัท ำใบน ำฝำกช ำระค่ำสนิค้ำและบรกิำร (Bill Payment Pay-In Slip) และ QR Code ส ำหรบั
ช ำระเงนิ ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่ำ “บริกำร Bill Payment Pay-In Slip” เพิม่เตมิ ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงผกูพนัปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดงัต่อไปนี้  

19.1 ผูข้อใชบ้รกิำรจะตอ้งจดัใหม้ผีูใ้ชง้ำน Admin และผูใ้ชง้ำน Staff ซึง่หำกไม่กล่ำวถงึเป็นกำรเฉพำะจะเรยีกรวมกนัและแทนกนั
ว่ำ “ผูใ้ช้งำน” ส ำหรบับรกิำร Bill Payment Pay-In Slip ดงันี้ 

 19.1.1 ผูข้อใชบ้รกิำรจะต้องก ำหนดผูใ้ช้งำน Admin ใหเ้ป็นผูดู้แลบญัชผีูใ้ชร้ะบบ (Account) ของผู้ขอใชบ้รกิำรทัง้หมด
ภำยใต้บรกิำร Bill Payment Pay-In Slip โดยมอี ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เกี่ยวกบับญัชีผู้ใช้ระบบ (Account) ของผู้ขอใช้บรกิำร เช่น 
ก ำหนดผู้ใช้งำน Staff และ/หรอืกำรท ำรำยกำรกำรใชบ้รกิำร เช่น กำรจดักำรขอ้มูลของผูข้อใช้บรกิำร กำรจดักำรขอ้มูลของผู้ช ำระเงนิ กำร



   ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละบริกำร 
(ภำยใต้บริกำร SCB Transaction Banking) 

 

ข้อก ำหนดของบริกำร SCB Bill Payment  (บริกำรรบัช ำระค่ำสินค้ำและบริกำร) 
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ก ำหนด Ref 1. Ref 2. กำรก ำหนดเลขที่บัญชีเงินฝำก กำรก ำหนดจ ำนวนเงิน กำรสร้ำงชื่อ โลโก้ ตรำสัญลักษณ์ เครื่องหมำยกำรค้ำ และ
เครื่องหมำยของธนำคำร ธนำคำรพำณิชย์อื่น ๆ และ/หรอื บุคคลใด ๆ กำรรบั/ส่งข้อควำม รูปภำพ หรอืขอ้มูล กำรเรยีกดูข้อมูล กำรยืนยนั
รำยกำร และ/หรอืกำรกระท ำใดๆ เกีย่วกบักำรใชบ้รกิำรทีไ่ดด้ ำเนินกำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้นี้ ตำมทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร รวมทัง้ทีจ่ะ
มกีำรเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงในภำยหน้ำ    

 19.1.2 ผูใ้ชง้ำน Admin จะต้องก ำหนดผูใ้ชง้ำน Staff ใหเ้ป็นผูใ้ชง้ำนในบญัชผีูใ้ชร้ะบบ (Account) ของผูข้อใชบ้รกิำรใน
ต ำแหน่ง Staff และเป็นผูท้ ำรำยกำรกำรใชบ้รกิำร เช่น กำรจดักำรขอ้มูลของผูข้อใชบ้รกิำร กำรจดักำรขอ้มูลของผูช้ ำระเงนิ กำรก ำหนด Ref 1. 
Ref 2. กำรก ำหนดเลขทีบ่ญัชเีงนิฝำก กำรก ำหนดจ ำนวนเงนิ กำรสรำ้งชื่อ โลโก ้ตรำสญัลกัษณ์ เครื่องหมำยกำรคำ้ และเครื่องหมำยของธนำคำร 
ธนำคำรพำณิชยอ์ื่น ๆ และ/หรอื บุคคลใด ๆ กำรรบั/ส่งขอ้ควำม รูปภำพ หรอืขอ้มลู กำรเรยีกดูขอ้มูล กำรยนืยนัรำยกำร และ/หรอืกำรกระท ำ
ใดๆ เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรที่ได้ด ำเนินกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้นี้ ตำมที่ระบุในค ำขอใช้บริกำร รวมทัง้ที่จะมีกำรเพิ่มเติมหรือ
เปลีย่นแปลงในภำยหน้ำ    

19.2 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงและรบัทรำบว่ำ ธนำคำรจะสง่ Username และ Password ใหผู้ใ้ชง้ำน ตำมวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด และ
ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งเปลีย่น Password เพื่อเขำ้ท ำรำยกำรกำรใชบ้รกิำรในระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 

19.3 ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเปลีย่นแปลงรหสัประจ ำตวัเมื่อใดกไ็ด ้โดยด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน วธิกีำร และเงื่อนไขทีธ่นำคำรก ำหนด     
19.4 ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงและยอมรบัดงันี้ 
 19.4.1 บรกิำร Bill Payment Pay-In Slip เป็นเพยีงช่องทำงใหผู้ข้อใชบ้รกิำรสรำ้งใบน ำฝำกช ำระค่ำสนิคำ้และบรกิำรของ

ผู้ขอใช้บรกิำรเท่ำนัน้ โดยธนำคำรไม่ได้ให้บริกำร เป็นตัวแทน หรือรบัจ้ำงทวงถำมหนี้ให้แก่ผู้ขอใช้บรกิำรแต่อย่ำงใด รวมทัง้ไม่มีส่ วน
เกีย่วขอ้งกบัธุรกรรม และ/หรอืภำระผกูพนัใดๆ ระหว่ำงผูข้อใชบ้รกิำรและผูช้ ำระเงนิแต่อย่ำงใด  

 19.4.2 ผูข้อใช้บรกิำรจะต้องควบคุมดูแลให้ผูใ้ชง้ำนใชข้อ้ควำมสุภำพ ไม่หยำบคำย ไม่เขำ้ข่ำยผดิกฎหมำย หรอืขดัต่อ
ควำมสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชำชน รวมทัง้ตรงตำมวตัถุประสงคข์องกำรใช้บรกิำร Bill Payment Pay-In Slip นี้  

 19.4.3 ผูข้อใชบ้รกิำรรบัรองว่ำ ในกำรสรำ้งใบน ำฝำกช ำระค่ำสนิคำ้และบรกิำร ผูข้อใชบ้รกิำรไดร้บัอนุญำตใหน้ ำชื่อ โลโก ้
ตรำสญัลกัษณ์ เครื่องหมำยกำรคำ้ และเครื่องหมำยของธนำคำรพำณิชยอ์ื่น ๆ และ/หรอื บุคคลใด ๆ มำไวใ้นใบน ำฝำกช ำระค่ำสนิคำ้และบรกิำร
ของผูข้อใชบ้รกิำร ทัง้นี้ ธนำคำรไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัหำหรอืไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งในกำรใชช้ื่อ โลโก ้ตรำสญัลกัษณ์ และเครื่องหมำยกำรคำ้ของธนำคำร
พำณิชยอ์ื่น ๆ และ/หรอื บุคคลใด ๆ ดงักล่ำวแต่อย่ำงใด      

 19.4.4 ผูข้อใชบ้รกิำรมหีน้ำทีต่รวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มลูทัง้หมดทีอ่ยู่ในใบน ำฝำกช ำระค่ำสนิคำ้และบรกิำรเอง หำก
ผูข้อใชบ้รกิำรไดร้บัควำมเสยีหำยอนัเนื่องจำกขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงจะไม่เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใด ๆ จำกธนำคำรทัง้สิน้ 

 19.4.5 หำกกำรใช้ข้อควำมใดๆ ในใบน ำฝำกช ำระค่ำสนิค้ำและบรกิำรของผู้ขอใช้บรกิำร ก่อให้เกดิควำมเสยีหำยแก่
ธนำคำร และ/หรอืผูช้ ำระเงนิ และ/หรอืบุคคลอื่นใด ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงรบัผดิชอบค่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยจะไม่โตแ้ยง้
คดัคำ้นไม่ว่ำกรณีใดๆ นอกจำกนี้ หำกธนำคำรพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำกำรสรำ้งหรอืแสดงขอ้ควำมของผูข้อใชบ้รกิำร มคีวำมไม่เหมำะสม หรอืเขำ้
ข่ำยผดิกฎหมำย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชำชน หรอืเหตุอื่นใด ธนำคำรมสีทิธทิี่จะลบใบน ำฝำกช ำระค่ำสนิคำ้และบรกิำรดงักล่ำวออกจำก
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืบรกิำร Bill Payment Pay-In Slip ไดท้นัท ีโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบล่วงหน้ำ    

19.5 ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรประสงคจ์ะ เพิม่ ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงผู้ใชง้ำน Admin หรอื E-mail Address ของผูใ้ชง้ำน Admin  
ผูข้อใชบ้รกิำรจะตอ้งแจง้ใหธ้นำคำรทรำบตำมช่องทำงและวธิกีำรทีธ่นำคำรก ำหนด   

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


