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1. ค ำหรอืขอ้ควำมในขอ้ก ำหนดนี้ ใหม้คีวำมหมำยตำมทีไ่ดน้ิยำมไวใ้นขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking เวน้แต่
จะไดก้ ำหนดควำมหมำยหรอืใหค้ ำนิยำมศพัทไ์วเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้ก ำหนดนี้ หรอืจะไดแ้สดงใหป้รำกฏโดยชดัแจง้ว่ำมคีวำมหมำยเป็นอย่ำงอื่น
ในขอ้ก ำหนดนี้ 
 2. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใชบ้รกิำร SCB Direct Debit (บรกิำรหกับญัชอีตัโนมตั)ิ โดยใหธ้นำคำรท ำกำรหกัเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกของบุคคล
ใดๆ ทีม่ภีำระผูกพนั และ/หรอื ตกลงช ำระเงนิค่ำสนิคำ้ และ/หรอื บรกิำร และ/หรอื เงนิใด ๆ ใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำร (“ผู้ช ำระเงิน”) ตำมรำยละเอยีด
ขอ้มลูทีธ่นำคำรไดร้บัจำกผูข้อใชบ้รกิำร ซึง่ประกอบดว้ย ชื่อและเลขทีบ่ญัชขีองผูช้ ำระเงนิ จ ำนวนเงนิทีข่อใหห้กัจำกบญัชขีองผูช้ ำระเงนิแต่ละรำย 
และรำยละเอยีดอื่นใดทีธ่นำคำรก ำหนด (“รำยกำรหกับญัชี”) และโอนเงนินัน้เขำ้บญัชเีงนิฝำกของผู้ขอใชบ้รกิำรทีม่อียู่กบัธนำคำรทีผู่้ขอใช้
บรกิำรก ำหนด ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุในค ำขอใชบ้รกิำร  และใหร้วมถงึเลขทีข่องบญัชเีงนิฝำกนัน้ทีไ่ดม้กีำรเปลีย่นแปลงในภำยหน้ำ ไม่ว่ำดว้ย
เหตุใดกต็ำมดว้ย (“บญัชีรบัช ำระเงิน”) โดยผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหถ้อืว่ำ เงื่อนไขค ำขอเปิดบญัชรีบัช ำระเงนิ และเงื่อนไขกำรใชบ้ญัชรีบัช ำระ
เงนิ เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก ำหนดนี้ด้วย ทัง้นี้ ตำมรำยละเอยีดกำรให้บรกิำรที่ธนำคำรก ำหนด โดยผู้ขอใช้บรกิำรตกลงผูกพนัปฏิบตัิตำม
ขอ้ก ำหนดทัว่ไปของบรกิำร SCB Transaction Banking และขอ้ก ำหนดนี้ทุกประกำร 
 3. ผูข้อใช้บรกิำรมหีน้ำที่จดักำรให้ผู้ช ำระเงนิแต่ละรำย ท ำหนังสอืยนิยอมให้หกับญัชตีำมแบบที่ธนำคำรเหน็ชอบ และจดัส่งหนังสอื
ยนิยอมนัน้ใหธ้นำคำรด ำเนินกำรตรวจสอบลำยมอืชื่อของผูช้ ำระเงนิอย่ำงน้อย 10 วนัท ำกำร ก่อนวนัทีข่อใหธ้นำคำรหกับญัชขีองผูช้ ำระเงนิ
ครัง้แรก และธนำคำรจะหกัเงนิจำกบญัชขีองผูช้ ำระเงนิตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในรำยกำรหกับญัชีเฉพำะผู้ช ำระเงนิทีธ่นำคำรไดต้รวจสอบว่ำ
ลำยมอืชื่อในหนงัสอืยนิยอมดงักล่ำวถูกตอ้งแลว้เท่ำนัน้ 
  ในกรณีผู้ขอใช้บริกำรมีควำมประสงค์จะให้ผู้ช ำระเงินรำยใดให้ควำมยินยอมในกำรหักบัญชีผ่ำนบริกำรใดๆ ของธนำคำรที่ม ี
ในปจัจุบันหรือที่ธนำคำรจะก ำหนดต่อไปในภำยหน้ำ แทนกำรท ำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีให้แก่ธนำคำรตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน  
ผูข้อใชบ้รกิำรมหีน้ำทีแ่จง้ใหผู้ช้ ำระเงนิรำยนัน้ทรำบถงึกระบวนกำร ขัน้ตอน เงื่อนไข และวธิกีำรเกีย่วกบักำรใหค้วำมยนิยอมในกำรหกับญัชี
ผ่ำนบริกำรของธนำคำร และกำรหักบัญชีดังกล่ำว รวมทัง้ รำยละเอียดข้อมูลอ้ำงอิงเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรนี้และรำยละเอียดอื่นใด 
ตำมที่ธนำคำรก ำหนดส ำหรบัใหผู้้ช ำระเงนิใชใ้นกำรใหค้วำมยนิยอมในกำรหกับญัช ีโดยเมื่อธนำคำรไดร้บัและบนัทกึกำรใหค้วำมยนิยอมใน
กำรหกับญัชขีองผูช้ ำระเงนิแลว้ ธนำคำรจะแจง้กำรใหค้วำมยนิยอมในกำรหกับญัชขีองผูช้ ำระเงนิ ประเภทของบรกิำรของธนำคำรทีผู่ช้ ำระเงนิ
ไดใ้ชใ้นกำรใหค้วำมยนิยอมในกำรหกับญัช ีและขอ้มูลเกีย่วกบักำรหกับญัช ีเช่น เลขที่บญัช ีหมำยเลขอ้ำงองิต่ำงๆ  ใหผู้้ขอใชบ้รกิำรทรำบ
ต่อไป 
 4. ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องจดัท ำและน ำส่งรำยกำรหกับญัชีของผู้ช ำระเงนิแต่ละรำยให้แก่ธนำคำร ตำมรูปแบบและเงื่อนไขที่ธนำคำร
ก ำหนด โดยผูข้อใชบ้รกิำรต้องตรวจสอบควำมถูกตอ้งและครบถ้วนของขอ้มลูในรำยกำรหกับญัช ีและตอ้งปฏบิตัติำมขัน้ตอนกำรป้องกนักำร
แกไ้ขขอ้มลูตำมทีธ่นำคำรก ำหนดดว้ย 
  อน่ึง ในกรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรไดจ้ดัสง่รำยกำรหกับญัชใีหแ้ก่ธนำคำรตำมวรรคก่อน ทัง้ในรปูแบบเอกสำรและขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสห์รอื
รูปแบบอื่นใดที่ธนำคำรก ำหนด ผู้ขอใช้บริกำรยอมรบัว่ำธนำคำรไม่มีหน้ำที่ต้องตรวจสอบว่ำข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสำร และข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสห์รอืขอ้มูลทีอ่ยู่ในรปูแบบอื่นใดดงักล่ำวนัน้มรีำยละเอยีดถูกต้องตรงกนัหรอืไม่  โดยผูข้อใชบ้รกิำรตกลงใหถ้อืขอ้มูลตำมทีร่ะบุ 
ในขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสห์รอืขอ้มูลทีอ่ยู่ในรูปแบบอื่นใดนัน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นขอ้มูลทีถู่กต้องส ำหรบัใหธ้นำคำรด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดนี้ได้
ทุกประกำร 
 5. ธนำคำรจะท ำกำรหกับญัชผีูช้ ำระเงนิตำมรำยกำรหกับญัชทีีธ่นำคำรไดร้บัตำมขอ้ 4. แลว้น ำเงนิทีห่กัไดน้ัน้โอนเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิ
โดยระบบอตัโนมตัขิองธนำคำร โดยธนำคำรจะด ำเนินกำรหกับญัชแีละโอนเงนิเฉพำะในวนัท ำกำรเท่ำนัน้ ในกรณีวนัทีผู่ข้อใชบ้รกิำรก ำหนดให้
ธนำคำรด ำเนินกำรหกับญัชแีละโอนเงนิในวนัหยุดท ำกำรของธนำคำร ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงยอมรบัว่ำธนำคำรจะด ำเนินกำรหกับญัชแีละโอนเงนิ
ในวนัท ำกำรแรกทีถ่ดัจำกวนัหยุดท ำกำรนัน้ โดยไม่ถอืเป็นควำมผดิของธนำคำร และธนำคำรไม่ตอ้งรบัผดิชอบในควำมเสยีหำยต่อบุคคลใดๆ 
ไม่ว่ำดว้ยประกำรใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีผูข้อใชบ้รกิำรจดัท ำรำยกำรหกับญัชใีนรปูแบบขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสแ์ละน ำสง่ใหแ้ก่ธนำคำร
ผ่ำนระบบบรกิำร SCB Business Net ด้วย Corporate ID ของผู้ขอใช้บรกิำร หรอืในรูปแบบหรอืช่องทำงอื่นใดที่ธนำคำรก ำหนดเพิม่เติม 
ธนำคำรจะด ำเนินกำรหกับญัชแีละโอนเงนิตำมก ำหนดวนัทีท่ีร่ะบุในรำยกำรหกับญัชนีัน้โดยไม่เวน้วนัหยุดท ำกำร 
 6. ก ำหนดเวลำกำรสง่รำยกำรหกับญัชใีหแ้ก่ธนำคำร 
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  6.1 กรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรประสงคจ์ะน ำส่งรำยกำรหกับญัชใีหแ้ก่ธนำคำรในวนัเดยีวกนักบัวนัที่ประสงคใ์หธ้นำคำรหกัเงนิจำกบญัชี
ของผูช้ ำระเงนิและโอนเงนิเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิ ผูข้อใชบ้รกิำรจะต้องส่งรำยกำรหกับญัชใีหแ้ก่ธนำคำร ผ่ำนระบบบรกิำร SCB Business Net 
เท่ำนัน้ และตอ้งสง่ก่อนเวลำ Cut of Time ทีธ่นำคำรก ำหนดส ำหรบัแต่ละรอบกำรตดับญัชใีนแต่ละวนัและรำยกำรหกับญัชแีต่ละรปูแบบ หรอื
ตำมเวลำอื่นใดทีร่ะบุไวใ้นค ำขอใชบ้รกิำร ทัง้นี้ ธนำคำรมสีทิธทิีจ่ะไม่ใหบ้รกิำรส ำหรบัรำยกำรหกับญัชทีีส่ง่ผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกสห์รอืสื่ออื่นๆ 
และ/หรอื เกนิเวลำทีก่ ำหนดดงักล่ำว โดยธนำคำรไม่ตอ้งรบัผดิใดๆ ทัง้สิน้ 
  6.2 กรณีทีผู่ข้อใชบ้รกิำรประสงคจ์ะน ำส่งรำยกำรหกับญัชีใหแ้ก่ธนำคำรล่วงหน้ำก่อนวนัทีป่ระสงคใ์หธ้นำคำรหกัเงนิจำกบญัชขีอง 
ผูช้ ำระเงนิและโอนเงนิเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิ  ผูข้อใชบ้รกิำรจะต้องส่งรำยกำรหกับญัชใีหแ้ก่ธนำคำรตำมรปูแบบและช่องทำงทีธ่นำคำรก ำหนด 
ล่วงหน้ำก่อนวนัที่ประสงค์ให้ธนำคำรหกับญัชขีองผูช้ ำระเงนิและโอนเงนิเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิ อย่ำงน้อย 1 วนั และก่อนเวลำ Cut of Time  
ทีธ่นำคำรก ำหนดส ำหรบัรำยกำรหกับญัชแีต่ละรปูแบบ หรอืตำมก ำหนดวนัและเวลำอื่นใดทีร่ะบุไวใ้นค ำขอใชบ้รกิำร  
  ทัง้นี้ ในกรณีรำยกำรหกับญัชทีีธ่นำคำรไดร้บัไมเ่ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 6.1 และขอ้ 6.2 และในค ำขอใชบ้รกิำรไม่ไดก้ ำหนดไวเ้ป็น
อย่ำงอื่น ธนำคำรมสีทิธทิีจ่ะไม่ใหบ้รกิำรส ำหรบัรำยกำรหกับญัชดีงักล่ำวนัน้กไ็ด ้แลว้แต่ธนำคำรจะเหน็สมควร โดยธนำคำรไม่ตอ้งรบัผดิใดๆ 
ทัง้สิน้ แต่หำกธนำคำรด ำเนินกำรหกับญัชแีละโอนเงนิตำมรำยกำรหกับญัชดีงักล่ำวไปตำมที่ก ำหนดในรำยกำรหกับญัชนีัน้ ผู้ขอใช้บรกิำร  
ตกลงช ำระค่ำธรรมเนียม / ค่ำบรกิำรใหแ้ก่ธนำคำร ในอตัรำและเงื่อนไขทีธ่นำคำรก ำหนดส ำหรบักำรใชบ้รกิำรตำมขอ้ 6.1    
 7. ในกรณีทีผู่้ขอใชบ้รกิำรส่งรำยกำรหกับญัชใีหธ้นำคำรแล้ว ผู้ขอใชบ้รกิำรจะขอยกเลกิรำยกำรหกับญัชทีี่ไดน้ ำส่งใหธ้นำคำรแลว้ได้
ภำยใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี้เท่ำนัน้ 
  7.1 ธนำคำรยงัไม่ไดด้ ำเนินกำรใด ๆ เพื่อกำรหกับญัชหีรอืโอนเงนิตำมรำยกำรหกับญัชนีัน้ และ 
  7.2 ผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหธ้นำคำรทรำบก่อนเวลำ 14.00 น. ของวนัทีท่ีร่ะบุใหธ้นำคำรหกับญัช ีและ 
  7.3 ผูข้อใชบ้รกิำรตอ้งขอยกเลกิรำยกำรหกับญัชนีัน้ทัง้หมด 
 8. ผูข้อใชบ้รกิำรยอมรบัว่ำ ธนำคำรจะหกัเงนิจำกบญัชขีองผูช้ ำระเงนิรำยหนึ่งรำยใดต่อเมื่อเงนิในบญัชมีเีพยีงพอใหห้กัตำมจ ำนวนเงนิ
ทีธ่นำคำรไดร้บัแจง้จำกผูข้อใชบ้รกิำร รวมกบัค่ำบรกิำร ค่ำธรรมเนียม และ/หรอื ค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็เท่ำนัน้ หำกในบญัชขีอง 
ผูช้ ำระเงนิมยีอดเงนิไม่เพยีงพอไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ ธนำคำรจะไม่หกับญัช ีทัง้นี้ เวน้แต่ผูข้อใชบ้รกิำรจะไดก้ ำหนดโดยระบุไวใ้นค ำขอใชบ้รกิำร
ว่ำให้ธนำคำรหกัเงิน แม้จะได้จ ำนวนไม่เพียงพอ โดยในกรณีดงักล่ำว ธนำคำรจะหกัเงนิทัง้หมดจำกบญัชีของผู้ช ำระเงนินัน้ และน ำเงิน
ดงักล่ำวไปช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบรกิำร และ/หรอื ค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีธ่นำคำรเรยีกเกบ็ก่อน แลว้จงึน ำเงนิจ ำนวนที่คงเหลอืหลงัจำกหกัดงักล่ำว
โอนเขำ้บญัชรีบัช ำระเงนิ โดยผูข้อใชบ้รกิำรจะด ำเนินกำรเรยีกให้ผูช้ ำระเงนิช ำระหนี้ส่วนทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูข้อใชบ้รกิำรตำมสญัญำหรอืขอ้ตกลง
ระหว่ำงผูข้อใชบ้รกิำรกบัผูช้ ำระเงนิเอง 
 9. ในกำรใหบ้รกิำรนี้ ธนำคำรไม่ต้องแจง้ผลกำรด ำเนินกำรใหผู้ช้ ำระเงนิทรำบ แต่ใหเ้ป็นหน้ำทีข่องผูช้ ำระเงนิทีจ่ะต้องตดิต่อสอบถำม
หรอืตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรดว้ยตนเอง อย่ำงไรกด็ ีในกรณีที่ธนำคำรหกัเงนิจำกบญัชขีองผูช้ ำระเงนิรำยหนึ่งรำยใดไม่ไดใ้นวนัทีท่ีก่ ำหนด
ตำมรำยกำรหกับญัช ีธนำคำรจะแจง้ใหผู้ข้อใชบ้รกิำรทรำบ พรอ้มสำเหตุทีห่กับญัชไีม่ไดด้งักล่ำว 
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